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A gyógypedagógiai intézetek elő
fizetési árát évröl-évre az egye

sületi közgyűlés szabja meg.

Idei közgyűlésünk lapunk szellemi irányítására és a szerkesz
tői teendők ellátására hattagú bizottságot küldött ki. Mint ennek 
tagjai készséggel vállaltuk a megtisztelő feladatot. Szilárd elhatá
rozással ígérjük, hogy lapunk az elődeinktől öröklött hagyom á
nyok nyomán továbbra is a siketnémák és vakok oktatásügyéhez 
ragaszkodó érzéssel a haladásnak, a fejlesztési törekvéseknek, régen 
bevált utak megbecsülésének, újak keresésének lészen becsületes 
előharcosa. Megbecsüljük a múltat, mert annak talajából nőtt ki és 
terebélyesült a jelen. Igyekszünk tanulságait és kitermelt értékeit 
átmenteni, a ma erjesztő küzdelmeiben, még ki nem forrott törek
véseiben egyensúlyozó, ható, ösztönző, vagy mérséklő tényezőnek 
felhasználni. V onakodás nélkül nyitjuk meg e lap hasábjait minden 
olyan komoly és tartalmas új gondolatnak, amely a gyakorlatból 
veszi eredetét, amely lelkiismeretes megfigyelés, a gyermeki lélek 
tanulmányozása és ismerete jogán  követelhet nyilvánosságot és vár
hat biztató, bátorító, elismerő, vagy vitató hozzászólást. Mindenkor 
rajta leszünk, hogy a. lüktetőélet üteme irányítsa, hassa át sorain
kat. A méltányosságnak, az igazságnak, minden nemes szándék
nak leszünk őszinte és egyenes szószólói.

Van százados örökségünk. Ezt megvédjük. Vannak jogaink: 
Vannak igényeink. Ezekért harcolni fogunk. Vannak sérelmeink. 
Jóvátételüket követeljük. Vannak eszményeink az oktatásügy terén. 
Elérésükre törekszünk.

'Vállvetett munkára hívunk fel mindenkit! A régi munkatár
sakat, a tapasztaltakat és a fiatalságot egyaránt. Jöjjenek, hozzanak  
lendületet a szakirodalom ba! Teremtsenek, alkossanak a munka 
műhelyében és tegyék munkásságuk gyümölcsét, eredményét köz
kinccsé a sajtó útján ! Fokozzák, fejlesszék az értékeket és járulja
nak hozzá a fogyatékos érzékűek gyönyörű ívelésű, eredeti elgon
dolásé oktatása és nevelésügyi épületének a  betetőzéséhez! 1

Szívesen vesszük, — ha talán csekélységnek látszódnék is —
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amit a szülei ház tapasztalata alapján nevelési szempontból követ- 
hetőnek, megkisérelhetőnek véleményezhetünk. Feltett szándékunk, 
hogy munkánk és munkáltatásunk révén a lapot a tudományos 
vizsgálódások hivatott szervévé tegyük. Napirenden tartjuk és meleg 
szeretettel karoljuk fel a tanárképzés ügyét. A jót, tanulságosat az 
idegenből szívesen vesszük, de magyar lélekkel telítjük. Tudjuk, 
hogy a mi szakm ánk az  általános oktatástannak kihajtott nemes 
virága és azért nem is zárkózunk el az  általános tanügyi kérdé
seknek a fejtegetésétől sem. Ugyancsak nem eresztjük le a sorompót 
a  gyógypedagógia másik ágazatába vágó, a szellemi megfogyat- 
kozotiság fogalmi körébe eső közérdekű tételeknek közlésétől sem.

Baráti kezet nyújtunk mindenkinek. Megbecsüljük az ellenfelet 
is és mindig kerülni fogjuk a személyeskedést. Igazunk védelmében  
azonban elszántak leszünk és kíméletlenül szembefordulunk azzal, 
aki sorainkat akarná megbontani.

Orizői óhajtunk lenni tiszteletreméltó hagyom ányainknak és 
megbecsülői, tiszta szándékú történeti értékelői elpihent nagyjaink- 
nak. Megmentjük a  feledéstől azoknak a nevét, akik egy-egy lépcső
fokot jelentettek a felfeléjutás hosszú nagy útján. Kezünket a köz
vélemény ütőerén tartjuk és ennek hű tükre lesz mindenkor lapunk 
tartalma.

Új évadnak, új elhatározásoknak küszöbén szeretettel köszön
tünk benneteket kedves kartársak. Fel a munkára ! Hallgassátok meg 
hívó szózatunkat és aszerint cselekedjetek! Isten áldása mindnyá
junkkal !

Herodek Károly.
Nyugalomba vonult. Pedig még nem volt fáradt, lelkében még 

magasan lobogott a szent láng, melynek tüze, fénye mellett négy 
évtizeden át sarjadt, fejlődött és európai magaslatra tört a magyar 
vakok oktatásügye, nevelési valósultsága, társadalmi gondozottsága. 
De ideje lejárt, nyomorúságos létünknek mentő elvei előtt ő is meg
hajolt s ki nagy volt mindenek fölött és mindenekben : letette a maga 
órájában a kormányzó tollat, felállt igazgatói székéből és távozott 
könnyezve tanári testületének, gyermekseregének köréből. Távozott, 
hogy most már a hétköznapok szürke kis életét élje.

Mert még tevékenykedő igazgató volt, komoly áhitat és ünnep 
volt számára minden nap, melyet becsületes munkával, jó szándék
kal és szeretetet osztó lelkülettel szentelt meg. Sohasem volt közön
séges, mert akár a gyermekhez hajló alázatosságában, akár hírt, nevet 
és tekintélyt óvó magasultságában láttuk őt, mindig volt valami 
sugárzás belőle, rajta, ami tiszteletet igénylő bátorságra figyelmezte
tett, ami egy áhitatos léleknek mindig csak felfelé tekintő erejére
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eszmélteteft. És valóban : Isten nagyon közel volt hozzá. Benne élt 
az ő szívében. Ezért is volt oly nagy, olyan átfogó az ő érzelmi vi
lága, melyből ügyi rajongása, törekvése, megértése fakadt és amiért 
oly igen kellemes volt ő alatta s vele munkálkodni Érzelmi világá
ból áradó melege bizonyítékul szolgálhatna ahhoz, hogy a rideg ér
telem meglepőbb alkotása — legyen bár csodálatraméltó, vagy 
életbevágó — csak elszigetelt alkotás marad megvalósulási érték és 
haszon nélkül. De ahol a gondolat a szívből meríti erejét, ott a gon
dolat közös érzelmi kincsként születik, széles körökbe veti gyökerét 
s életérték, tartós mozgató erő lesz belőle. így kapott életre Herodek 
Károlynak nem egy gondolata, igy lett Herodek Károly szándéka, 
akarata ma is követett zsinórmértékké.

De nagy volt ő magyar öntudatosságában is. Lelkének minden ízé
ben érezte, megalázotKágunk fájdalmát, magyar voltáért sebet ejtettek 
őrajta is. Ám lelke arculatján mindig derengett a jobb jövő reménye 
s hogy ezt a valósághoz segítse, minden alkalmat felhasznált, mely 
erre lehetőségként kínálkozott hivatásából és a megbecsülés alapján 
nyert tekintélyéből folyólag. Növendékeit munkás és hazafias életre 
nálánál jobban soha senkisem biztatta; tanári testületének tagjaival 
a jó barát bennsőségével munkálkodott annak elismerésén, hogy a 
vakok mentésének ügye ma már kinőtt az emberbaráti jócselekedet 
kereteiből s nemzetvédelmi üggyé fejlődött olyan értékeléssel, hogy 
az értük hozott áldozat az államháztartás és rend jövőjének kiváló
an fontos érdeke; tanárképző főiskolánk előadójaként magyar vol
tából folyólag serkentette egyre hallgatóit a gyakorlati irányú kérdé
seknek megoldására, hogy ezzel is biztosíthassa a munkaértékhez, 
a gyarapítani, a dolgozni tudó fogyatékosokhoz való eljutást; orszá
gos egyesületünk elnöki tisztségében pedig minden elgondolásával 
azokra az eszményekre tekintett, melyek mint akár a múltból reánk 
maradt hagyomány, vagy mint a jövőt szolgáló célkitűzés hírt és 
dicsőséget szerezhetnek a fogyatékosok magyar védelmi ügyének.

így forrott össze Herodek Károly személyében a haza sorsa és 
az ügyi érdek. Mert magyar vott: élt elhivatottságának, hogy fela
dataihoz méltó lehessen; s mert oktatómester volt: élt magyarságának, 
hogy hazájához méltó lehessen.

Ám legnagyobb volt emberséges voltában, ha védettjeinek ér
dekeiről esett szó. Hogy nappalt és éjszakát egyaránt nekik szánt, 
azt Herodek Károly egyszerűen családfői gondoskodásnak, jóleső 
munkának minősítette. Mi azonban ennél többett láttunk ténykedé
seiben. Az elhivatottak, a szentek életáldozását csodáltuk azokban. 
Ha kinyújtotta kezét, azért tette, hogy vakjain segítsen; ha útjaira 
kélt, minden lépésénél csak azt célozta, hogy vakjai számára érjen 
el kedvezést, fejlődést, sikert. Takarékoskodott, hogy nekik jusson 
és bőségeskedett, hogy nekik legyen. Következetes volt, hogy ők 
boldogulhassanak és engedékeny, hogy mentői több jóban kedvüket 
lelhessék. Hatalmas volt, hogy legjobb szándékának mindenütt nyo
ma lássék é,s gyengéd, hogy csak derű és öröm fakadhasson e 
nyomokból. Élt a gyermekeiért és ezek őérette 1

Herodek Károly sokat vetett, de sokat aratott is. Sőt: hittel, 
bölcsességgel és szeretettel végzett vetéséből mindig bő aratása kelt 
annyira, hogy a dicsőség kenyeréből ő sohasem fogyhat ki. És ha 
tettekre kész lelke a nyugalom napjaiban ebből a kenyérből fog 
életerőket meríteni, volt kartársainak szeretete mindig körülötte lesz
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azzal a fohászos kívánsággal: Kedves jó Barát, sokáig élvezzed 
hősi, becsületes munkával szerzett ezt a Te mindennapi kenyeredet!

Schreiner Ferenc.

Magyarország hercegprímásának levele 
Herodek Károly hoz!

M agyarország hercegprímása. 1808/1933. szám.
Nagyságos Igazgató Úr! Értesültem arról, hogy 40 éves mű

ködés után megválik a vakok országos intézetének igazgatói állá
sától és jó l megérdemelt nyugalomba vonul. Ilyen alkalom m al 
természetes, hogy a nemzetnek érdem ekben gazdag munkásai és 
az Egyháznak tevékeny hű fiai magukra vonják embertársaik figyel
mét, bármily szerényen akarnak is félrevonulni a közélet teréről.

Nagyságodat is a nyugalomba sok elismerés és ami mindennél 
értékesebb, szegény vak embertársaink hálája kíséri. A zok között 
működött fáradságot nem ismerve, akik az Isten napját nem láthat
ták és azon volt, hogy az örök világosság fényét velük megismer
tesse és őket affelé vezesse. Iparkodott földi sorsukon segíteni, őket 
kenyérkeresethez és öröm ökhöz juttatni, de ugyanakkor a vallásra 
nevelés által is törekedett erőt vinni szomorú lelkűkbe és nemes, 
örömforrásokat nyitni számukra. A Mindenható áldja mindezért, 
adjon boldog, szép öregkort és utána adja meg az irgalmasok 
szám ára a világ kezdetétől épített országot. Őszinte nagyrabecsü
léssel jóakaró  főpásztora: Serédi Jusztinián s. k. bíboros herceg- 
prímás, esztergomi érsek. Esztergom, 1933 július hó 3-án.

Herodek Károly nyugalomba vonult.
Hét évi váci, harminchárom évi budapesti működése után nyugalomba vonult 

a vakok nagyhírű igazgatója: Herodek Károly. Ebből az alkalomból egy újságíró 
felkereste őt, ki világosságot gyújtott a vakok birodalmában és megkérdezte, hogy 
életét miért szentelte egy apostoli gondolatnak?

Herodek igazgató, ki gyakran kereste fel váci kollegáit, válaszában, mely 
minket is érdekel, ezeket mondta:

— Egy alkalommal részt vettem a váci siketnémák intézetének évzáró vizs
gáján. Az ünnepély imával kezdődött. Hallgattam a siketnémák monoton, ritmus- 
talan imáját és ez velőkig megrendített. Abban a percben megéreztem, hogy soha 
többé nem tudnék lelkiismeretfurdalás nélkül az emberek szemébe nézni, ha nem 
adnám oda egész életemet a nyomorékok ügyének. Itt és így dőlt el az életem . .

— Elvégeztem a gyógypedagógiai tanfolyamot s azután a váci intézethez ke
rültem tanárnak. Itt hét évet töltöttem el, azt hiszem ‘jó munkát végeztem. Éreztem, 
hogy megtaláltam életelememet, ez a hivatás az, ami kielégít. Később meghívást 
kaptam, hogy vegyem át a Vakok József Nádor Intézetének vezetését. A miniszté
riumnak volt akkoriban egy lelkes és ambiciózus szakreferense, Náray-Szabó mi
niszteri osztálytanácsos. Ö nógatott, hogy jöjjek fel Budapestre, itt íágabb teret, 
nagyobb lehetőségeket találok. Feljöttem, de nem szívesen, mert nagyon a szívem
hez nőttek az én bánatos kis tanítványaim. Igaz, hogy vonzott az új munkakör, az 
új és nagyobb lehetőségek. Akkoriban arról álmodoztam, hogy valahol Budapest 
közelében felépítíetek egy kis községet a vakok számára. Mindez csak elképzelés és 
terv maradt, de azért sok mindent keresztül is vittem, amit elhatároztam magamban, 
(Váci Hirlap, 1933. szept. 3.)
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A kora tavasznak eayik délutáján, április 2-án elszenderült és 
követte az örökkévalóságba mindig siratott drága finomlelkű hitvesét 
és régen sírban porladó szüleit egy halkszavú ember, Éliás Jakab. 
Súlyosan reája nehezedett az élet és kimondhatatlanul sokat szen
vedett a 27 éve betegeskedő férfiú. Szinte csoda,, hogy törékenynek 
látszó teste, gyenge szervezete majd háromnegyed századon át állta 
a lét harcát. A végzet, a sors abban is kíméletlenül kegyetlen volt 
hozzá, hogy tőle, aki a siketek százait tanította meg a beszédnek 
a szájról való leolvasására, tőle a kiváló szakembertől, a hangkép
zés tudományának művészétől, megtagadta ezt a jótéteményt. A 
megsiketült ember meggyengült szeme nem tudta a szó, a mondatok 
mozgásképét követni és azért a gondolatközvetítés leglassúbb, legfá
rasztóbb módjához, az íráshoz kellett vele szemben folyamodni. 
Parányi vigaszmorzsa annak, aki előtt az élet és szellem magasabb- 
rendűsége távlatokat nyitott meg, akinek megadatott a korlátlan lehe
tőség fogalmak egymásra következéséből, az azok viszonyából eredő 
következtetések és ítéletek minden árnyalati különbözőségének a 
kifejezésére, tartalmi, alaki szépségének, dallamának, ütemének kiél
vezésére. Mindennél jobban azonban az fájhatott meggyötört lelké
nek, hogy a fennálló rendelkezések értelmében jórészt a trianoni 
határon túl két őrnagy fiától elszakítva volt kénytelen csekély pana
szos nyugdíjából neki idegen környezetben, sógora-nővére házában 
öregsége hátralevő napjait lemorzsolni. . .

Annak a nemzedéknek volt tevőleges tényezője, amelyik mara
dandó alkotásokkal, munkaeredményekkel örökre, kiirthatatlanul bele
írta a nevét a magyar siketnémaoktatásügy történetébe. Azok közé 
tartozott, akik szívós kitartással, apostolkodó buzgalommal, a tettek 
erejével nyitogatták az emberek szívét és az áldozatkészség ered
ményéből, a fillérekből oltárt emeltek az emberszeretetnek, hajlékot 
nyitottak és jövől teremtettek a szólni nem tudóknak. A siketnémák 
aradi iskolája folytatólagos kifejlődésében, felvirágozásában, abban, 
hogy a Roboz József által életrehívott intézet 8 évfolyamúvá lett, 
hogy állandó és megfelelő épületet kapott, el nem évülő érdeme van 
Éliás Jakabnak. Nem volt hivalkodó ember és a nyilvánosságot va
lami ösztönös tartózkodással kerülte, de azért tudta mindenki és elis
merte a felsőbbség, hogy aradi visszavonultságában lankadatlan 
kitartással küzd, fárad a siketnémák képzésének jobb megalapozása, 
nagyobb méretű szellemi betetőzése érdekében. Kiváló hangfejlesztő 
volt, akinek e téren való eredményeit és tevékenységét ismételten és 
szokszor állították oda követendő például és tanulságul az irányí
tásra elhivatott és az ellenőrzést gyakoroló szakférfiak. Értékes, okos 
tanácsait szívesen vette és hallgatta meg a fejlesztés igyekezetével 
eltelt és a haladás jegyében az utat mutató felettes hatóság. Mint 
az országos szaktanácsnak munkássága és tudása jutalmául kine
vezett tagja, résztvett és bizonnyal értékes hozzászólásaival közre
működött azokon az 1899. év szeptember havában teljes egy hétig tartó 
és a beterjesztett javaslatokat megbíráló tanácskozásokon, melyek
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nek eredménye volt aztán az 1900. évi 16.822. számú miniszteri ren
delettel kiadott, százados mulasztást pótló, a magyar siketnémaokta- 
tásügynek lendületet adó és önállóságot biztosító „Tanterv és mód
szeres utasítások a magyarországi siketnémák iskolái számára“. Hogy 
mennyire értékelte a vall. és közoktatásügyi minisztérium Elias egyéni
ségét, mutatja az a körülmény, hogy az 1898. évben tanulmányúti 
segélyt ajánlott íel neki abból a célból, hogy Ausztria és Németor
szág nevesebb intézményeit meglátogassa. Erről az útjáról a „Gyógy
pedagógiai Szemle“ 1899. évfolyamának több számában is közölt jelen
tést tett a minisztériumnak. A jelentés egész terjedelmében hűséges 
vetítő tükre írója mélyenszántó lelkiségének, éleslátásának, sokoldalú 
és alapos megfigyelésének, bíráló képességének. A múltban bizony
nyal sokan voltak, akik ebből az írásból is merítettek és nyertek 
ihletet és serkentő erőt az oktatás művészetének elsajátításához és 
tökéletesítéséhez. Munkatársa volt több éven át szaklapunknak, to
vábbá a külföldiek közül a Blätter für Taubstummenbildung-nak 
és az Orgán-nak. A szaktanács felszólítására ismételten írt bírálatot 
az időközben megjelent tankönyvekről, tankönyv-tervezetekről, szak
könyvekről.

Az érdemes kiváló szakférfiú életrajzi adatait röviden a követ
kezőkben foglalhatom össze. Született a most román megszállás alatt 
levő vegyes, német és oláh lakosú, torontálmegyei Nagykomlóson 
1862. május hó 5-én. Elemi iskoláinak elvégzése után Szegedre ke
rült a középiskolába, ahol aztán a város pusztulását okozó árvíz
veszedelem is érte. További útja a budai, majd az aradi képzőbe 
vezette a jeles képességű ifjút. Egy évi bocsári (Torontál m.) tanítós
kodás után 1885-ben a temesvár-józsefvárosi községi iskolához 
választják meg egyhangúlag. Itt nyílik alkalma Schaffer Károlynak, 
a neves pedagógusnak útmutatása mellett a siketnémák gyakorlati 
oktatásának megismerésére és az elméleti tudás megszerzésére. 1891- 
ben megszerzi a siketnéma tanári szakképesítőt. Az 1894'95. tanév
ben a siketnémák temesvári intézetében való több évi működés után 
az aradi intézet élére hívják meg, majd később addigvaló városi jel
legének megváltozásával állami kinevezést nyer. 1897-ben földszintes, 
majd 1901-ben bővítéssel a célnak és szükségnek megfelelő épületet 
kap az az intézet, mely igazgatója és tanárai révén megbecsült nevet 
vívott ki magának az ország intézményei között.

És a többi? A többi mindnyájunk előtt ismeretes. Jött az össze
omlás. A durva erőszak az ő kezéből is kiragadta a vezéri pálcát. 
Az idegen fennhatóság a múltat megtagadó, vagy talán inkább az 
álarcot levető volt kartársat (Hertilla) állította az élre. Soká nem örül
hetett neki. Az intézet megszűnt. Ma vakok foglalkoztatója. . .

Még egy nagy csalódást rejtegetett számára az élet. A magyar 
királyi kormány 1920-ban beosztotta a siketnémák szegedi intézetéhez 
azzal, hogy három hónapon belül köteles szolgálattételre jelentkezni. 
A viszonyok miatt későn kapta kézhez az értesítést. Elkésetten jelent
kezett. Megszállott területen kellett maradnia. . .

Az aradi és temesvári magyar lapok megható módon emlékeztek 
meg haláláról és a tanügy régi harcosai fájdalmas megrendüléssel 
búcsúztatták a pihennitért jelesünket.

Lelkünk szomorúságára, akik im végigkísértünk egy nemes 
életet és láttuk összeomlását ennek az életnek és alkotásának, vájjon 
rejteget-e biztatót, reménytkeltőt a jövő, avagy örökre el kell-e temet
nünk minden álmunkat ?
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A nagykomlósi temetőkertben fehér márványkereszt magyar 
felirata hirdeti, hogy aki alatta pihen, rendületlenül hitte, hogy lesz 
még magyar feltámadás. A haláláig való hitéért, szent meggyőződésé
ért, minden munkájáért legyen emléke mindörökre áldott.

Sopron, 1933. szeptember.
Völker József.

Szombathelyi közgyűlésünk.
Aki egyesületünknek Szombathelyen június 29.-én és 30.-án tartott 

közgyűléséről számot akar adni, annak mindenek előtt azt kellett 
meglátnia, hogy ott két ember találkozott. Ketté, aki már eszménnyé 
lett. Ez a kettő Dr. Náray-Szabó Sándor, volt államtitkár és Borbély 
Sándor, a magyar siketnémaoktatás örökemlékű apostola.

Hálás lehet mindenki egyesületünk Elnökségének, hogy ezt a 
szellemi találkozót megrendezte, de hálás a vakok szombathelyi igaz
gatóságának és a Vakokat Gyámolitó Dunántúli Egyesületnek azért 
az ünneppé avatásért, amellyel e két szellemnagyság ünnepélyes 
találkozóján kartársainkat úrias előzékenységgel, bőséges áldozat- 
készséggel, mindenek feleli pedig kitüntető szeretettel fogadta.

Herodek Károly volt Náray Szabó Sándor államtitkár méltatója, 
Völker József pedig Borbély Sándor emberi egyéniségét, pedagógus 
voltát, szakoktatásunk nagy reformerének, r yelvtanításunk teljesen 
egyéni és szinte örök alapjai lerakójának raizolta meg klasszikus 
alakját. Ennél a szellemi találkozónál a szakoktatás legtermékenyebb 
esztendei vethették rá fényüket Dr. Náray-Szabó Sándorra és Borbély 
Sándorra, s ahogy a múlt feltűnt előttünk, hangosabban dobbant 
meg mindnyájunk szíve s egy hatalmas benső örömrivalgás töltött 
el, hogy adatott nekünk, magyaroknak két nagy emberbarát, akik 
közül az egyik, egy nagy {örvénytudó fia, kodifikálta a szociális 
nyomorral szemben a fogyatékosok nevelésoktatása érdekében — 
ha szervező rendeletekben is — a szükséges tennivalókat, a másik 
az őstehetség hatalmas akarásával, tele lélekkel és szegényes költ
ségvetéssel indított útnak annyi és annyi intézetet hazai fogyatéko
saink s a közműveltség javára.

Milyen lehetne jelenünk, ha e két elme egymásra nem talál, 
milyen lehetne múltbeli történetünk s jövőbeli utunk, ha intézmé
nyeink korszeiűségét bele nem ágyazták volna ketten a magyar 
köztudatba ?!

Ennél a találkozónál mindenkinek meg kellett éreznie és érte
nie, hogy akárhányszor lehettek az eredmény jobbátétele miatt egy
mással harcban, de ez a harc a munka harca volt, ez a harc áldott 
viaskodássá nemesült.

Ezek a gondolatok vetették meg szombathelyi közgyűlésünk fel- 
emelően nemes alapszínét.

Szakoktatásunk Dr. Náray—Borbély kora öltött ünnepi színt Szom
bathelyen, ahol a nemes város és vármegye, a Vasokat Gyámolitó 
Dunántúli Egyesület, a Nóray-család fenkölt lelkületű tagja, s a vakok 
szombathelyi intézetének tanári testületé köszöntötte egyesületünket.

Jól esik regisztrálni, hogy ennél a találkozónknál valamennyi
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intézetünk képviseltette magát s tagjaink olyan ékes rzámban jelen
tek meg, hogy egyesületi életünk új virágzásának kell neveznünk 
ezt a közgyűlésünket is.

A vármegyeháza nagytermében tartott díszgyűlésünkön egymást 
érték a vármegye alispánja, a város polgármestere, a Vakokat Gyá- 
molító Dunántúli Egyesület részéről jövő meleg és őszinte köszön
tések, amelyből mindenkinek jutott bőséges rész, igen nagy rész 
annak az intézetnek és az azt fenntartó egyesületnek, amely hazai 
vakintézeteink növendékeinek értékes, sokban művészi foglalkoztatása 
által példát adhat külföldi intézetek részére is.

A gyámolító egyesület díszebédjén megismétlődött köszöntések 
újra és újra megpecsételték mindazt, ami a hivatalos ünneplésen elhang 
zott. Dr. Náray-Szabó László kormányfőtanácsos, Dr. Horváth Kálmán 
alispán. Dr. Újvári Ede polgármester eseményszámbamenő megnyilat
kozásaira egyesületünk részéről Klug Péter szakfelügyelő, Deschemzky 
Ferenc és Simon József adtak választ. — Klug Péter a Kormányzó 
úr Ő főméltóságát, Deschen-zky Ferenc Vas vármegye közönségét és 
Simon József Szombathely várost köszöntötték.

A délután tovább folytatott közgyűlésünk adminisztrációs ügyek' 
kel telt el. — Ezek közül az üdülőház körül kifejlődött vitát ken 
kiemelnünk, valamint az egriek és váciak amaz indítványát, hogy 
milyen módon lehet és kell megörökíteni Borbély Sándor emléke
zetét. Ezt jegyzőkönyvünk örökíti meg részletesen, mindamellett 
meg kell említenünk Simon József javaslatát, amely azt a célt 
kívánta szolgálni, hogy az üdülőházunkra befolyt tagdíjak összege 
— mert az üdülőház létesítése anyagi erőinken felüli áldozat köve
telése me lett is problematikus — egyénenkénti megajánlás folytán 
a Vácott emelendő Borbély-szoboralaphoz csatoltassék. Az indít
ványnak örvendetes eredményeképen olyan tagtársaink is akadtak, 
akik az üdülőházra — helyzeti okok miatt nem adakozhattak, — de 
a Borbély-szoborhoz jelentős áldozattal járultak hozzá. Ezt a köz
gyűlés hálásan vette tudomásul. Ezzel kapcsolatban fogadtatott el az 
a javaslat is, hogy Simon József lapunkban tegyen közzé kartársa
inkhoz szóló olyértelmű felhívást, amely szerint minden kartársunk 
az üdülőházra befizetett járulékának a Borbély-szoboralaphoz való 
juttatása iránt nyilatkozni szíveskedjék. Ezt a felhívást másutt találja 
meg az olvasó.

Eddigi szerke-ztőink lemondását közgyűlésünk me'eg elismerés 
és köszönetnyilvánítás mellett fogadta el és lapunk szerkesztését egy 
szerkesztőbizottságra bízta, amelynek tagjai Klug Péter, Herodek Ká
roly, Völker József, Schannen Péter, Szentgyörgyi Gusztáv és Frey 
József lettek. A régi tisztikar megújíttatott Herodek Károly elnöklete 
alatt, s bizton hisszük, hogy Herodek Károly elnökünk nyugdíjazása 
után még fokozottabb munkára serkenti egyesületünket és tisztikarát, 
s ebben a serkentő munkában ő jár legelői.

A tudósító nem végezheti be beszámolóját anélkül, hogy szom
bathelyi közgyűlésünkön a házigazdái tisztet betöltő Joó Sándor 
vakintézeti igazgatónak a közgyűlésen résztvevők nevében köszöne
tét ne mondjon. De ez a köszönet járjon mindazoknak a tagtársa
inknak is akik fáradságot és anyagi áldozatot nem kímélve, Szom
bathelyre is elzarándokoltak s ezzel ottani tartózkodásunkat baráti 
összejövetellé is avatták.

(Sj.)
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Dr. Náray-Szabó Sándor emlékezete.*
Irta: H erodek Károly.

Nem ismerek nagyobb tiszteletet és önzetlenebb ragaszkodást, 
mint hálás szívvel megemlékezni azokról a jelesekről, akik hozzánk 
közel állottak, akik oktatásügyünknek naggyátételén munkálkodtak 
és akik egész energiájukat, szellemi, fizikai képességeiket és egész 
érzelemvilágukat a siketnémák és vakok oktatásügye megalapozá
sának és előbbrevitelének szentelték.

A Homo Dei, az Isten emberének szelleme járja át egész való
mat, amidőn Dr. Náray-Szabó Sándor nemes alakját állítom lelki 
szemeim elé, amidőn példátadó munkásságáról és ügyszeretetéről 
kívánok 30. közgyűlésünk keretében szólni. Nehéz a visszaemléke
zés, de nekem és mindazoknak, akik ismerték Dr. Náray-Szabó 
Sándor nemesveretű egyéniségét, nagy konceptiójú elgondolásait és 
szinte páratlanul álló agilitását, megkönnyítik feladatomat az ezen 
tulajdonságokból fakadó tisztelet és szeretet. Ne keressen szavaim 
mögött senki sem egyebet, mint a jeles férfiú cselekedeteinek mér
legre vetését és megállapítását annak, hogy milyen helyet foglalt el 
nagyjaink sorában.

Én Homo Dei-nek tartom a nagyon sújtott siketnéma és vak 
gyermekek oktatásügye szempontjából, mert vélekedésem szerint 
nemcsak az lehet a Mindenható Istennek kiválasztott embere, aki 
az Ő magasztos igéit hirdeti és mély hódolattal hajtja meg előtte 
fejét, hanem az is, aki kitörli a sok szegény szülő szeméből a szo
morúság és bánat keserű könnyeit és beállítja a munkás társada
lomba azokat a könyörületre és irgalomra méltó egyedeket, akik 
sajnos, a mi munkánk és lelkesedésünk nélkül csak szenvedő 
páriák maradnának.

1914 november hó 18.-ika felejthetetlenül van bevésve a ma
gyar gyógypedagógiai tanárság emlékezetébe. Dr. Náray-Szabó Sán
dor kultuszminiszteri államtitkárt ezen a napon fogadta magába a 
budapesti kerepesi-úti temető árkádos sírboltja és zárult le a kő, 
amely kihűlt tetemeit födi. Aki az ő írásait, munkálkodását és alko
tásait közelebbről vizsgálja, örökérvényű igazságokat és következte
téseket vonhat le

Minden munkának alaptónusát az egyéniség szabja meg. Ha 
valaki telve van altruisztikus érzelmekkel a szegények iránt, ha 
valakinek szellemét a másokon való segítés gondolata hevíti, és 

i  ha valaki életcélul a mindent felejtő és sokakat boldogító munkás
ságot jelöli meg, kétségtelenül működéséből áldást fakasztó és 
áldást osztó eredmények fognak származni. Dr. Náray-Szabó Sándor 
pedig ilyen szempontokat tűzött maga elé, miértis egyéni tulajdon
ságai közül hadd emeljük ki azokat, amelyek mint embert, mint 
kultúrpolitikust és mint humanistát legjobban karakterizálják.

Aki ismerte a mi jelesünket, kétségtelenül az ő konciliáns úri 
modora volt az, amely legelsősorban is magához bilincselte. Ami
lyen megjelenésében, olyan gondolkozásában is. Fegyelmezettség, 
választékosság jellemezte Dr. Náray-Szabó Sándort s eme tulaj
donságaival csakhamar megnyerte mindazok szeretetét és nagyra-

* Elmondatott Szombathelyt, 1933 június hó 29-én a Siketnémák és Vakok 
Tanárainak Orsz. Egyesülete közgyűlésén.
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becsülését, akík őt közelebbről ismerték. Az adott szó szentségét 
ismerte cselekedeteiben mérvadóul, ha valakinek megígért valamit, 
arra biztosan számíthatott s ha az rajta kívül eső körülményektől 
függött, az őt jellemző energiával addig sürgette, míg végre is telje
sedésbe ment.

A pietásos lelkűiét felé hajlott s csak így érthető meg az a 
bennsőséges ragaszkodás és igaz szeretet, amellyel a fogyatékos 
érzékű gyermekek oktatásügye iránt viseltetett.

A hála és szeretet érzelmei mély gyökeret vertek szívében s 
ez abban nyilvánult meg, hogy szegény és gazdag, pgyszerű és 
tudós emberek iránt, ha neki valamelyes munkában készségesen 
szolgálatiéra állottak, vagy munkásságát megértő figyelemmel kísér- 
ték, mindig hálás tudott Jenni. 0  maga nyilatkozik a hála érzelmé- 
1 n i u ânftóm címen megírt, nagyon értékes pedagógiai
cikkében, mondván: „A legőszintébb hála és szeretet érzelmei fűz- 
P.e . enSem első tanítómhoz és benne nemcsak az ideális lelkületű 
férfiút tisztelem, hanem azt a hazafias érzésű és kötelességtudó 
egyént is, aki magasabb szempontokból fogván fel feladatát, az 
önzetlenség nemes erényének gyakorlásával is élő példával járt elől.“

, rCétségkÍN/ül vannak egyéniségek, akik írásaikban magukat 
adjáK s ha a most idézett gondolatot a kritika szemüvegén vizsgál
juk, megtaláljuk benne a fáradhatatlan kultúrpolitikust. Mi, akik sze
mélyesen ismertük Dr. Náray-Szabó Sándort, és akiknek leikéhez 
olyan közel állt, minden túlzás nélkül megállapíthatjuk, hogy a 
kötelességtudásban, hazafias érzésben és önzetlenségben ritkán lehet 
nagyobb és értékesebb egyéniséget találni, mint épen a mi jelesünk. 
Ha minden emberben a kötelességtudásnak és teljesítésnek az a 
maximuma élt volna, amelyet boldog emlékezetű államtitkárunknál 
találtunk, sok keserű pillanat lett volna elkerülhető és sok üdvös 
intézkedéssel alapozhattuk volna meg oktatásügyünket. A kicsi 
gyógypedagógiai oktatásügy egész híven tükrözteti vissza az ő ki
váló egyéniségét és azt a nagy és értékes munkásságot, amelyet 
magas pozíciójában kifejtett. Gróf Apponyi Albert és Gróf Zichy 
János bizalmára mindenképpen rászolgált és az integer Magyarország 

senki sem intézte olyan lelkesedéssel és bennső 
erőktől táplált célkitűzéssel, mint Dr. Náray-Szabó Sándor államtitkár. 
A két nagynevű miniszternek voltaképen jobb keze, altér egoja 
volt, aki erre a bizalomra mindenképen rászolgált és miniszterei
nek őszinte elismerését érdemelte ki. Dacára e magas pozició- 
ban kifejtett sokirányú elfoglaltságának, egy percre sem szakadt el 
oktatásügyünktől, az akkori szaktanács gyűlésein ép olyan pontos
sággal jelent meg és mindvégig, csökkenést nem mutató érdeklő
déssel részt vett azokon, mint amikor kisebb pozícióban szolgálta , 
oktatásügyünket. Ilyenkor előhúzott zsebéből egy-egy levelet, ame
lyekben miniszterei igaz elismeréssel adóztak egyénisége és mun
kája iránt.

De bármilyen kiváló volt is, mint kultúrpolitikus, mégis legna
gyobb, mint emberbarát, humanista tűnik fel. Nem a megnyugvás 
felé törekvő Herbert Spenzer-féle bölcseség volt életfilozófiája, nem 
*s .az a sötét géniusz, amely a szenvedést kés siránkozást írja — 
mint Tolsztojnál látjuk — zászlajára, hanem a haladás, a fejlődés 
és a dolgok mélyére való hatolás. Dúc in aitum volt a jelszava, 
vagyis: evezz  a dolgok mélyére! S ő a dolgok mélyére igyekezett 
hatolni, nem tűrte a felszínes, jelentéktelen, csekély fajsúlyú mun
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kát. A monda szerint Dionysos teljesítette Midas királynak azt a 
kívánságát, hogy arannyá változzék mindaz, amit érint; s róla bizo
nyos átformálással elmondhatjuk, hogy a sors iránta figyelmes volt, 
mert mindaz, amihez hozzáfogott, valódi értékké változott át. Ennek 
tanubizonyságaképen látjuk a sorssujtott siketnéma és vak gyer
mekek részére létesített intézetek egész láncolatát, amelyekre ő 
mindig büszke volt s amelyeknek minden tégláját számbavette, 
szinte belelehelte azt a nemes gondolkozást, amely benne lakozott. 
Azt tartotta, hogy minden szónál szebben beszél a tett s így ért
hető, hogy ő nem is volt szónok, hanem a tett embere, aki kora 
reggeltől késő estig szakadatlanul dolgozott, agya nem pihent, szíve 
azokért dobogott, akiket annyira szeretett: a mi védenceinkért.

Nemes egyéniségének kialakulására kétségtelenül elhatározó 
befolyást gyakorolt az az úri környezet és miliő, amelyben gyermek
éveit töltötte. Hiszen tudjuk azt, hogy édesatyja milyen kiváló, 
országoshírű jogtudós és bíró volt és a legmagasabb polcra emel
kedett, aki féltékenyen őrködött gyermekei nevelésén. Jó atyján 
kívül a haza bölcse volt az, aki példaképen állott előtte s akire 
mindig sok szeretettel gondolt. Én kérdem: kell-e ennél jobb iskola 
és nemesebb példaadás, mint a gondos és nagy hírnévnek örvendő 
atya és a haza bölcsének eléggé fel nem becsülhető szeretete. Az 
„Az én első tanítóm“ című pedagógiai megemlékezésében ő maga 
állítja, hogy Deák Ferencet boldogult édesatyjához igaz bennső köte
lékek fűzték. Gyakori együttlétük idején — úgymond — kedélyes 
modorával, elmés kérdéseivel, meglepetésszerű tréfáival, kedves, 
fordulatos beszédjével sokszor nehéz helyzetbe hozta.

Az oktatásügy terén működő szakférfiakhoz különösen meleg 
szeretet fűzte. S ezen nem is csodálkozhatunk, mert első tanítójától 
annyi sok szépet hallott és tanult, amely egész életére kihatással 
volt. Nem feledkezik meg róla, amidőn a már idézett pedagógiai 
cikkében ekképen ecseteli nagyszerű egyéniségét: „A jó tanító — 
úgymond — az engedelmességre való szoktatásnál, nem rideg 
parancsokat vesz alkalmazásba, hanem a szeretetteljes figyelmezte
tés mellett az önérzet kialakítására, a szülők és nevelők iránti tisz
telet ápolására törekszik.“

Ha most Dr. Náray-Szabó Sándort az ekkép, több oldalról 
kialakított miliőbe állítjuk, természetszerűen adódik, kiváló egyéni
ségének férfias jellemvonása. A jó kertész is ügyel arra, hogy a 
csemetekertben a fák sudárba szökkenjenek és a meddő növekedés 
helyett majdan gyümölcsöt hozzanak. A gyümölcshozás jelen eset
ben sem maradt el.

Mielőtt élete históriájában tovább lapoznánk, hadd adjuk né
hány mondatba tömörítve curriculum vitae-jét*):

Dr. Náray-Szabó Sándor Szombathelyt született 1861. február 
hó 25-én, miért is nekünk jól esik, hogy róla abban a városban 
emlékezhetünk meg, amelyben bölcsője ringott, amelyhez a szere
tetnek gyöngéd szálai fűzték.

Orvosnak készült, a nagyhírű hygiéne-professzor, Fodor József 
mellett dolgozott, mint medikus. 1885-ben avatják doktorrá s en
nek dacára orvosi praxist nem folytatott, mert már 1886. december 
hó 2.-án a kultuszminisztériumba került fogalmazó-gyakornoknak.

*) Az ide vonatkozó adatokat lásd „A Gyermek“ c. lap 1915. évi 5—6. számá
ban 1 Dr. Vértes 0 . József cikke.
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Egyik pedagógus életrajzírója megemlíti, hogy a nyári szünidőt kül
földön tölti, ahol magát tovább képezi s a külföld megismerése 
folytán később is sokat utazott Európa különböző országaiban. 
Kitűnően beszélt németül és franciául s előkelő családi összekötte
tései révén személyesen ismerte a magyar közélet kitűnőségeit. Rend
kívül biztos fellépésű, vidám kedélyű, szellemes társalgó volt, aki
nek széles látóköre, józan ítélete a legjobb ajánlólevélül szolgált 
szerényen meginduló, de fényesen végződő közhivatalnoki pályájá
hoz. Nem szükséges nyomon követni életműködésének minden egyes 
mozzanatát, elégséges, ha megemlítjük azt, hogy már 1888-ban, mint 
fiatal segédfogalmazó gyakran megjelenik a váci siketnémaintézet- 
ben és majd amidőn érdeklődési köre tágul és fejlődik, a gyógy
pedagógia minden ágazata egyaránt érdekli. 1898-ban a gyógypeda
gógiai ügyosztálynak önálló főnöke és vezetője lett. Ebben az évben 
jelenik meg elsőízben Roboz József szerkesztésében a Magyar 
Gyógypedagógia, amelybe Dr. Náray-Szabó Sándor „Néhány szó a 
fogyatékosok oktatásügyéről" címen megírja cikkét, amely a későbbi 
szakférfiakat az intézetek létesítése és fejlesztése körül inspirálta és 
működésüket befolyásolta. Nyolc pontban foglalja össze mindazokat 
a kívánalmakat, amelyek érvényesítésével a fogyatékosok oktatás
ügye területén jelentékenyebb eredmény volna elérhető. Ezek a 
szempontok, mint oktatásügyünknek az integer Magyarország korában 
oszloptartó pillérjei, a következők voltak:

1. Profilaktikus intézkedések foganatosításával apasztassanak 
a fogyatékos gyermekek nagy tömegei.

2. Kötelezze a törvény a szülőket arra, hogy vagyonuk ará
nyában bizonyos százalékban járuljanak hozzá gyermeküknek vala
mely zárt intézetben való neveltetési költségeihez..

3. A törvényhatóságok közösen állapítsák meg és jelöljék ki 
az intézet létesítésére és fenntartására legmegfelelőbb központi fek
vésű helyet.

4. Köteleztessenek az egyes törvényhatóságok, hogy az intézet 
fenntartási és fejlesztési költségeinek hozzájárulását biztosítsák.

5. A törvényhatóságok, városok és községek vagyonuk ará
nyában járuljanak hozzá a beutalt tanulók költségeinek fedezéséhez.

6. A közjótékonysági és pénzintézetek kötelességüknek tartsák 
a humanisztikus ügynek támogatását.

7. Az áll am szintén tegye meg a magáét a tanerők fizetésének 
magára vállalásával és hogy a jótékonycélú állami sorsjáték tiszta 
jövedelméből vagy külön rendeltetéssel nem bíró alapokból szintén 
juttasson bizonyos összeget a fogyatékosok oktatásügyének.

8. A katolikus klérus az irgalmasság cselekedeteinek gyakor
lásában jó példával előljár, e tekintetben még nagyobb áldozatkész
ség meghozatalára buzdíttassék, — s főleg alapítványok létesítését 
tartsák Jeladatuknak.

E nyolc pontban voltaképen programot adott azoknak a 
kebelünkből kikerülő, apostoli munkát végző kartársaknak, akik 
úgyszólván semmiből életrehívták a mi büszkeségeinket: a siket
némák és vakok részére létesített nagyszerű intézményeket.

Annak az agitatórikus munkálkodásnak, amelyet benn a köz
pontban végzett az oktatásügy zavartalan működése szempontjából, 
csakhamar jelentkeznek előnyei. Báró Wlassics Gyula akkori kultusz- 
miniszternek javasolja, hogv a művészeti és emberbaráti ügyosztály 
egy kézben célszerűen nem kormányozható, minél fogva 1898-ban
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az egyesített két osztály ketté választatik s az emberbaráti intézetek 
elnevezés helyett a „gyógypedagógiai intézetek“ elnevezés fogad- 
tatik el.

Minél inkább belemélyed a dolgok ismeretébe, annál inkább 
megszereti a fogyatékosok oktatásügyét és annál nagyobb erővel 
fekszik bele, aminek eredményei el nem maradhattak. Szünteler ül 
tervez, szakadatlanul munkálkodik s egész lelki képességét bele
fekteti az ügybe. Mint a jó tervező, átgondolja az épületnek minden, 
egyes alkatrészét s törekszik arra, hogy a fundamentumot jól vesse 
meg s így nem lehet csodálkozni azon, hogy a gyógypedagógiai 
intézetek orsz. szaktanácsának gyűlésein, amelynek tagjait szinte 
második családjának tekintette, ismételten reánk nézve azt az 
örvendetes kijelentést tette, hogy „legjobban érzem magamat az 
urak körében“. Vagy: „Az urak dolgoznak és ügyünk nagyon szépen 
halad előre“.

De munkásságát feljebbvalói is csakhamar felismerték és sokra 
értékelték. Jól tudták, hogy Dr. Nárai-Szabó Sándor milyen önzetlen 
felfogással intézi a legsujtottabbak oktatásügyét, emellett a takaré
kossági szempontokat egy percre sem téveszti szem elől. Helyes- 
elgondolásnak tartották, hogy a fogyatékosok oktatásügyét a társa
dalom széles rétegeire támaszkodva akarja megoldani.

Ennek a felismerésnek köszönhette, hogy gyorsan haladt a 
ranglétrán s akik bennső működésével tisztában nem voltak, bizo
nyos rezerváltsággal fogadták a soronkívüli előlépéseket. 1900-ban 
osztálytanácsos, 1906-ban elnöki titkár, ugyanazon évben még 
címzetes miniszteri tanácsos lett, majd 1909-ben a Lipót-rend lovag
jává nevezte ki I. Ferenc József király, 1910-ben pedig Őfelsége 
legfelsőbb elhatározásával az államtitkári címet és jelleget nyerte el.. 
Mint szerény, minden hivalkodástól mentes, de kötelességtudó 
ember, ő is kitért az ünnepeltetés elől, amidőn a humanisztikus ügy 
terén kifejtett működésének negyedszázados évfordulóját elérte. A 
gyógypedagógiai tanárság szeretetének és igaz ragaszkodásának 
jeléül egy albumot adott át, amelyben bennfoglaltattak mindazok 
az alkotások, amelyek az ő nevéhez fűződtek és ebben örömmel 
szemlélte annak a kis gárdának progresszív fejlődését, amely az ő 
működését megértve igyekezett integer Magyarországon a hazai 
gyógypedagógiai oktatásügynek pillérjeit lerakni.

1913. június hó 18.-án, 27 évi áldásos munkálkodása után, mi
után előbb elnyerte a valóságos államtitkárságot, 1. Ferenc József 
Őfelsége buzgó szolgálatának elismerése mellett saját kérelmére állá
sától felmentette. 1914. november 13.-án ágynak dőlt s mint nagyon 
tisztelt özvegye hozzánk intézett levelében írja, vörhenybe esvén, a 
veszélyes kórnak áldozata lett. Néhány napi szenvedés után a ret
tenetes kór életét kioltottan s ovember 18.-án adta vissza lelkét Te
remtőjének.

Semmi kétség aziránt és ezt teljes objektivitással megállapítjuk, 
mi, de megállapítják mindazok, akik működését ismerték és azzal 
foglalkoztak, hogy Dr. Náray-Szabó Sándor a magyar gyógypedagógia 
megteremtője, vezetője, lelkes munkása volt, akinek nevével a magyar 
gyógypedagógia legújabb története és tudományos fejlődése szorosan, 
összeforrott. Amidőn a jeles philantrop közszolgálati pályafutásának 
25. évét ünnepelte, mely dátum 1911 -re esik, az integer Magyarorszá
gon volt 16 siketnémaintézet, 10 vak-, 11 szellemi fogyatékos és 1 
ideges gyermekek intézete. Mi, akik ismerjük a néhány évtizedre
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visszavonuló múltbeli állapotokat, megállapíthatjuk, hogy Dr. Náray- 
Szabó Sándor olyan gazdag alkotásokkal gyarapította a hazai gyógy
pedagógiai oktatásügyet, amilyenre kevés országban volt hasonló 
példa. Gróf Klebelsberg Kunó nagynevű volt kultuszminiszterünk, 
ismervén a gyógypedagógiai oktatásügynek akkori állapotát, e sorok 
írója előtt, aki akkoriban a vak katonák ügyével központilag foglal
kozott, ismételten hangoztatta, hogy Dr. Náray-Szabó Sándor a ma
gyar gyógypedagógiai oktatásügyet olyan jelentősen fejlesztette és 
olyan magas színvonalra emelte, hogy a külföld előtt méltán minta
képen állhat 1

A gyógypedagógia gyakorlati munkásai, igazgatók és tanárok, 
akik az ő idejében és közreműködésével létesített intézetekben fej
tették ki apostoli munkásságukat, mindig hálásak voltak Dr. Náray- 
Szabó Sándornak megértő és sok jóakaratú szándékáért és alig fel
becsülhető cselekedeteiért. A siketnémák és vakok államilag segé
lyezett szegeai intézete értesítője néhány lapidaris mondatban meg
örökítette tevékenységét, amidőn megállapította, hogy különösen elő
mozdította az intézet létesítésének ügyét s nemcsak rendkívüli jó
indulattal segítette a szegedi intézményeket, hanem személyesen is 
lejött, hogy a még fennálló akadályokat eloszlassa. Ezt az intézetet 
és annak nagyrabecsült és érdemekben gazdag igazgatóját, ami sze
retve tisztelt szakfelügyelőnket, Klug Pétert mindig különös meg
becsülésben részesítette s azért szívesen ragadta meg az alkalmat, 
amidőn a siketnémák szegedi intézete tíz éves fennálásának évfor
dulóját ünnepelte, az intézet értesítőjében hitvallást tegyen arranézve, 
miképen kell az ügyet szolgálni, hogyan kell a szerencsétleneket 
támogatni, hogy a haza hasznos polgáraivá legyenek. A humaniz
mus korunkban — írja Dr. Náray-Szabó Sándor — nem öncél, a 
jótékonyság magasabb szempontjából való elbírálást és céltudatos
ságot igényel. A valódi segítésnek nem szabad pusztán pillanatnyi, 
közvetlen szükség enyhítésére szorítkoznia, egyben kimerülnie, ha
nem vissza kell adni a fogyatékos érzékű egyént elsősorban önma
gának. Önbizalmát, önérzetét kell felébreszteni és táplálni, hogy őt 
a tisztességes munka után való megélhetésre alkalmassá tegyük.

Nem hallgathatom el azt a nagyon értékes kijelentését, amelyet 
ugyancsak előbbi cikkében a siketnémaoktatás terén működő szak
férfiakról mond. Megállapítja, hogy ezek a tanárok és igazgatók 
vállvetve törekedtek a humanisztikus eszmék népszerűsítésén és nem 
riadva vissza az általános tájékozatlanságtól, apostolként hirdették 
eszméik megvalósításának fontosságát, gyámoltjaiknak a társadalom 
munkás tagjaivá nevelhető voltát.

A kiváló embereknek egyik jellemvonását képezi, hogy nem 
önmagukban élik ki élethivatásukat, hanem felismerik és megbecsü
lik azokat a munkatársaikat, akik eszméiknek hordozói és fejlesztői 
lesznek. Ez a tulajdonság, mint azt fentebb mondottuk, nemcsak 
írásaiban nyert kifejezést, hanem ama, szinte baráti körnek nevez
hető tanácsban, az u. n. gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktaná
csában, amelynek mindig nagyon tisztelt és szeretett elnöke volt és 
a tagok iránt érzett tiszteletének félreérthetlen tanujelét adta. A szak
tanács gyűlései nem sablonos ülések voltak, hanem szőnyegre ke
rült minden olyan tárgy, amely az oktatásügyet akár személyi, akár 
tárgyi szempontból érintette. A szaktanácsi előadó gondos referá
tumokban terjesztette elő szakvéleményét, amelyhez mindenki hozzá
szólott s őszinte örömének adott kifejezést, ha egy-egy ügyet minden
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oldalról szakszerű megvilágításban láthatott s a vitákban személye
sen is részt vett. A szaktanácsot különösképen, mint az ő egyéni al
kotását szerette és nagyrabecsülte, demokratikus gondolkozásának 
ez felelt meg, mert abban a nézetben volt, hogy egy embernek sok
szor szubjektív ítélete alapján dönteni intézmények és emberek sorsa 
fölött, ellenkezik úgy a humanisztikus, mint a reális felfogással. 1898- 
ban, amidőn a gyógypedagógiai szaktanácsot megalkotta, olyan üd
vös intézkedés területére lépett, amellyel az akkor forrongó lelkeket 
egyszerre leszerelte és az oktatásügyet a nyugodt haladás és fejlő
dés vágányára helyezte. Oktatási ágak szerint válogatta egybe a 
szakembereket és a szaktanács működésével csakhamar olyan tisz
teletet és megbecsülést érdemlő szervvé növi ki magát, amely a 
legjelesebb embereket arra csábította, hogy annak, hatékony műkö
désükkel, mihamarább tagjaivá válhassanak.

A szaktanács létesítésével voltaképen inkarnacióját akarja ki
fejezésre juttatni a gyógypedagógia egységének és a bárom ágazat 
egymásra való utaltságának. Idevonatkozólag kiemelem a Magyar 
G yógypedagógia című tanügyi folyóiratban 1909-ben írt következő 
sorait: „Sokan kifogásolják — úgy mond — a gyógypedagógia el
nevezést, amint hogy az nem is egészen megfelelő. Tényleg nem 
gyógyít, mindössze speciális tanítási eljárás segítségével teszi lehe
tővé azt, hogy az egyes érzékek működésbeli hiányát, nagy funkció- , 
zavarát más érzékek, illetve érzékszervek igénybevételével kiegyen
lítse“.

Nem szabad azt gondolni, hogy a gyógypedagógia különféle 
ágazatainak sűrítése körül nem voltak nehézségei, azzal teljesen 
tisztában volt, hogy máról holnapra senki sem fogja átvenni elgondo
lásait, azért „az alma“ mellett „a pálcát“ is megmutatja, amidőn 
írja, hogy az egyes szakok úgy tudományos, mint a fogyatékosok 
bonctani és élettani vonatkozásait tekintve annyira egymáshoz fű
ződnek, hogy szeparasztikus törekvések csak önző  motívumokból 
indulhatnak ki. Nem kell azonban azt hinni, hogy nem ismerte fel 
és nem látta volna meg, hogy az egyes ágazatokban más és más 
módszerek szerint történik az oktatás s mások az egyénekben rejlő 
képességek megindításának lehetőségei és a nyomában járó ered
mények.

A siketnémaoktatásra mindig szeretettel gondolt és a hármas 
gyógypedagógiai ágazatnak szinte központjává tette, mert elismerte, 
hogy a némát hangos beszédre tanítani, egyike a legnehezebb fel
adatoknak. Azonban megfelelő szakismeretek birtokában igen szép 
eredményeket lehet oktatási területen is elérni. Nemcsak papírról in
tézte az ügyeket, hanem többször is megjelent az egyes intézetek
ben s különösen szívesen kereste fel a váci siketnéma-intézetet, 
amelyben az ő intenciói szerint létesített gyógypedagógiai tanárképző 
működött. Ennek, a több mint ötnegyedszázados intézetnek, egyik 
sátoros ünnepén a kultuszkormány nevében megjelenvén, a magyar 
fajnak a siketnéma gyermekek felkarolása iránti szeretetét idevágóan 
következőképen ecsetelte : „Jólészi Cházár András megmutatta, bogy 
a magyar nemességben és középosztályban mindig megvolt a szép, 
a jó és a nemes iránti érzés ; megmutatta, hogy a közjótékonyság 
nemcsupán erkölcsi erőszakkal, de mindenkinek hazafias lelkese
déséből eredő önkéntes áldozatkészségével biztosítható; megmutatta 
végül, hogy bármily szerény legyen is a kezdet, a nemes intenció 
és tisztességes munka megtermi gyümölcsét“.
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Egyik örökértékű cselekedete volt, hogy megiratta a siket- 
némaintézetek tantervét a hazai siketnémaoktatásügy egyik jelesével, 
a ragyogó tollú, gazdag szaktudású és a siketnémaoktatásügy iránt 
lángoló szeretettel viseltető Borbély Sándorral. Erre a tantervre min
dig büszke volt és méltán, mert az abban lefektetett elvekkel nem
csak megelőztük Európa nyugati államait, hanem olyan egészséges 
szempontokat tűzött ki, amelyek a siketnémaoktatást pozitiv irányba 
terelték és megmutatták az útat, miként kell haladni, hogy biztos 
eredményeket érjenek el. Mindazt, amit a siketnémaoktatásügy terén 
cselekedett, a jelen szűkreszabott elnöki megnyitó keretében mél
tatni alig is lehetséges. Annyit azonban mégis megemlítünk, hogy a 
gyógypedagógiai oktatásügy minden kérdése iránt igen behatóan 
érdeklődött és figyelemmel kísérte mindazokat a mozgalmakat, ame
lyek az oktatásügyet szolgálták.

* *
Homéros, a görögök és minden idők legnagyobb költője és 

Milton, aki az „Elveszett paradicsomot" annyi bájjal és ihlettséggel 
írta meg. és a kérgeskezű vak munkás lebegett lelki szemei előtt 
Dr. Náray-Szabó Sándornak, amikor a vakok oktatás- és foglalkoz
tatásügyét megforgatta elméjében. 0  a vakban sohasem a koldust 
nézte, hanem olyan szerencsétlen embertársunkat, aki elsőrendű 
érzékszervének hiánya mellett is megfelelő szakoktatással a munkás 
társadalomba beállítható. Meg volt győződve, hogy a vakot is meg
elégedetté és boldoggá tehetjük, ha őt szeretettel szívünkbe fogadjuk 
és megadjuk számára mindazokat a feltételeket, amelyek gondtalan 
megélhetését biztosítják, ilyetén beállítás mellett egy percig sem csodál
kozhatunk azon, ha a vakok intézményeit legkedvesebb alkotásai 
közé sorozta. Különös szeretettel csüngött a Vakok József Nádor 
Kir. Orsz. Intézetén, amely az ő idejében nagyszabású, teljesen mo
dern épületet kapott és Európa egyik mintaszerű intézményévé fej
lődhetett. Lelkének egész súlyával istápolta ezt az intézményt, amely
nek falai között gyakran megjelent és a kis vak gyermekekkel meg
értő szeretettel elbeszélgetett. De kihozta nagynevű minisztereit: Ber- 
zeviczy Albert és gr. Apponyi Albert kultuszminisztereket és bizo
nyos belső megnyugvással magyarázta, hogy milyen messzemenőleg 
gondoskodott a magyar társadalom és a magyar állam a társadalom 
legsorssujtottabb tagjairól. Az orsz. intézetnek — és ezt örvendete
sen állapítom meg, urbi et orbi, jó hírneve az ő szeretetteljes gon
doskodásával szoros összefüggésben áll.

Azonban nemcsak az orsz. intézet ügyei érdekelték, nem ke
rülte el az ő gondos figyelmét az intézetből kikerült, tehát felnőtt 
vakok sorsának istápolása sem. Első feladatául ismerte, hogy az 
illetékes tényezők bevonásával modem alapokra fektesse a Vakokat 
Gyámolító Orsz. Egyesületet, amelynek feladatául tűzte ki ipari fog
lalkoztatóknak létesítését és fenntartását, sőt mikor azt tapasztalta, 
hogy a bennlakással kapcsolatos foglalkoztató ipari tanműhelyek a 
nevelő- és tanintézetből kikerülő világtalan ifjúság befogadására elég
ségesnek nem bizonyulnak, fiókegyesületek létesítésére inspirálta a 
központi elnökséget, amelv szívesen fogadván Dr. Náray-Szabó Sán
dor buzdítását, a kultuszkormány erkölcsi és anyagi támogatása 
mellett sorra létesíti a fiókegyesületek és az ezek fennhatósága alatt 
álló ipari foglalkoztatókat. A vakok szombathelyi intézete is az ő 
szeretetteljes felkarolásának köszönheti létét. Én, aki az ő nemes 
Intencióit közelről ismerlem és a szombathelyi intézetnek megszü-
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letése körül votumomat érvényesítettem, jól tudom, hogy olyan 
gyorsan és olyan rövid idő alatt ez az impozáns intézet nem áll
hatott volna.

Az intézet 1911. évi működéséről kiadott Jelentés-ben hálás 
szívvel emlékezik meg az intézet akkori igazgatója Dr. Náray-Szabó 
Sándor nagyrabecsült személyéről és szó szerint a következőket 
mondja: „A Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület elnöksége Dr. Ná
ray-Szabó Sándor kultuszminiszteri államtitkár iniciativájára tervbe 
vette Magyarországon a fiókegyletek szervezését. A dunántúli fiók
egyesület Érnuszt Kelemen v. b. t. t. elnöklete alatt 1905 február 
5-én megkezdette áldásos működését. Ezt az emberbaráti munkát 
Dr. Náray-Szabó Sándor államtitkár, akinek nevével a magyarországi 
összes gyógypedagógiai intézetek elválaszthatatlanul össze vannak 
forrva, mindenkor a legnagyobb buzgalommal karolta fel s időt és 
fáradságot nem kiméivé a hazai vakok oktatás és foglalkoztatási 
ügyének minél tökéletesebb kiépítésén fáradozott“.

De nyissuk fel bármely intézménynek évi Jelentését vagy Érte
sítőjét, az ő nevével mindenütt találkozunk. A nagy Magyaralföld 
szívében, a tiszamenti metropolisban, Szegeden, szintén létesített a 
vakok részére egy modern épületet, amelyet mintaszerűen berende
zett, úgy hogy a hasonrendeltetésű intézetek között szinte az első 
helyet foglalta el a vakok szegedi intézete. Ezt az intézetet is jósá
gos gondoskodása tárgyává tette, amelyet a vezetőség mindenkor- 
hálás köszönettel honorált. Ragadjunk ki egy mondatot ebből a 
jelentésből és fonjuk emlékkoszorújába, hadd hirdesse az ő nevét 
és áldásos tevékenységét : „Dr. Náray-Szabó Sándor — úgymond a 
jelentés — felismerte Szeged kiválóan alkalmas talaját arra, hogy a 
vakok részére intézményt létesítsen, amelyért emlékét mindörökre 
áldani fogják azok, akik számára a szépnek és nagyszerűségnek 
optikai úton való élvezete megtagadtatott“.

**  *

Egyik büszkeségét képezte a kisegítőiskolák létesítése. Erre 
annyival is inkább büszke volt, mert az akkori sajtóorgánumok igen 
erős cikkekben támadást intéztek ellene az u. n. buták iskolája léte
sítéséért. 0  azonban, ha valamiről meg volt győződve, elhatározá
sában könnyen nem engedte magát befolyásolni s a jelen esetben 
is a következmények neki adtak igazat, mert most már mindenki 
előtt nyilvánvaló, hogy az ily iskolákba beutalt gyermekek szel
lemi fogyatékosságuknál fogva a normális és haladóképességű gyer
mekekkel egy időben és egy helyen eredményesen nem oktathatók. 
Részükre különleges oktatási eljárásra, a tanár részéről pedig mé
lyebb és gazdagabb psychológiai tudásra van szükség. Hogy ez az 
iskolatípus mennyire polgárjogot nyert, az eklatánsul kitűnik az orsz. 
szakfelügyelőség 1929—30. tanévben kiadott Jelentés-ébői, amely 
szerint a beiskolázott gyengeteheíségű gyermekek száma ekkor már 
meghaladta a kétezret.

A gyógypedagógiai ágazatok tudományos művelése céljából 
1902-ben a psychológiai m. kir. laboratóriumot létesítette. Aztán még 
több egyesületnek volt aktív tagja. A magyar gyermektanulmányi 
társaság is, amelynek egyik elnöke volt, hálás kegyelettel emlékezik 
meg nagyszerű egyéniségéről.

Mindazt, amit életében tett, itt csokorba foglalni alig lehetséges. 
Egy azonban kétségtelen : hogy mindig a jót kereste és szerette és
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embertársain a kultúra és tudomány eszközeivel csak úgy, mint az 
anyagiak rendelkezésre bocsájtásával segíteni törekedett.

A régi görögöknek volt egy megha'óan kedves ünnepük: a 
Pallas Athéné ünnepe. Hosszú, egyes sorokban vonultak fel az athé
ni férfiak fáklyákkal kezükben az istennő oltárához és amint az 
első odaért az oltáron lobogó tűzhöz, meggyujtotta a fáklyát s to
vább adta a tüzet a mellette állónak s az újra tovább ! Mi is gyújt
suk meg a szeretet fáklyáját és adjuk egymás kezébe, hadd lobog
jon tovább Dr. Náray-Szabó Sándor, szeretett vezérünk neve, hogy 
emléke örökké éljen a mi szíveinkben.

Felhívás egyesületünk tagjaihoz.
Kedves Kartársak! 1932 december 11-én dűlt le egyesületünk 

fundamentumának terméskőből kifaragott oszlopa. Három napi ke
gyetlen vívódás döntötte le Borbély Sándort, egyesületünk legnagyobb, 
legszebb ékességét, aki életében is úgy magaslott ki közülünk, mint 
a Czibles az Északkeleti Kárpátok közül. Hókoronáján, kemény tekin
tetén úgy sugárzott át bölcsessége, harckészsége, hozzánk való nagy jó
sága, mint Erdély négy vármegyéjén átvonuló hatalmas hegylánc 2000 
méteres ormán a kiszemcsésedett hótömeg s a rajta megtört és visz- 
szavert napfény.

Még nincs egy esztendeje, hogy kriptája ajtajában megcsikor- 
dult a zár s nekünk, akik ismertük őt, akik tanítványai, pályatársai 
voltunk, át kell tüzesednünk azon a gondolaton, miképen tegyük 
Borbély emlékét örökön élővé, láthatóvá. Mert Borbély Sándor soha 
sem lehet a múlté, hanem mindig a jelené, méginkább a jövendőé. 
Mert Borbély Sándor örök ideál. Idők és esztendők múlhatnak el és 
hullhatnak bele a végtelenbe, Borbély Sándor tanítása minden időkre 
megmarad. Ez az igazság szólalt meg pályatársaink között Vácott 
és Egerben, a felett gondolkodván, hogy mi volna Borbély emléké
hez a legméltóbb, legigazibb s legörökéletűbb. Emellett mi volna az 
a mód, amellyel Borbély Sándor szellemi hagyatéka — kiadott és 
ki nem adott — közkinccsé volna tehető. Ez a gondolat testesült meg 
szombathelyi közgyűlésünk egyik határozatában is, kimondván, hogy 
üdülőházunkra adott hozzájárulásunk teljes egészét, vagy hányadát 
minden tagtársunk egy akarattal és jó lélekkel juttassa oda a Siket
némák Váci Kir. Orsz. Intézetében felállítandó Borbély-szobor nyers
anyagához, hogy egy ihletett művész keze nyomán öntessék ércbe 
annak az alakja, aki egyesületünknek súlyt adott, aki terhet viselt 
érettünk, harcot indított és vívott meg mindnyájunkért, aki a törté
neti jogok vasgerendázatát egy pillanatra sem bocsájtotta el, hanem 
gondolatának pillérét arra építette fel, ez által tette egyesületünket 
sebezhetetlenné.

Kedves Kartársaim ! Borbély Sándor vállas alakja, ahogy közöt
tünk járt, tanított, ahogyan eszmetermelésén gyönyörködtünk s ahogy 
minden gondolata egy újabb eszmének lett szülőanyjává, elmúlása 
után és óta átnemesült. Tekintetét az arcán kiülő szent hevület fe
lénk néző, ránk tekintő eszményi arccá tette már. A harc hevében 
osztott sebet, amit ő be nem gyógyított, azt beheggesztette az idő,
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éppen azért nézzünk feléje, eszményesült alakja és eszmévé vált 
egyénisége felé, hasson át mindnyájunkat nemes személye s hang
jának, nyelvének élő varázsa indítson mindnyájunkat közös akaratra. 
Ezért vagyok szólója egyesületünk fenkölt határozatának; mondván, 
nincs és nem lehet örökéletűbb alkotása egyesületünknek, mintha 
az idők súlyossága miatt félbehagyott üdülőházunk 2000 pengőjét, 
mint lelkünk legtisztább aranyát, Borbély Sándor szobortalapzatába 
építtetjük bele.

Szombathelyi közgyűlésünk már nyilatkozott, de a megajánlás 
mértéke kartársaink egyénenkénti tetszésétől függ.

Kedves Kartársaim ! Ha mindenki egy akarattal az üdülőházra be- 
iizetett járulékáról lemond, akkor még kétszer sem fordul meg az 
idő kereke Borbély Sándor halála után s már ércbeöntött alakja 
lészen hirdetője közös, nagy akarásunknak.

Borbély Sándor eszményi alakja, alapításai, eszméi és harcai s 
minden tervének új és új átélése legyenek hatóerők, teremtsenek, 
hassanak ezúttal is.

Nyilatkozzatok, ezt várja szeretettel Elnökségünk, de várja és 
számít reá a Jövő is.

Budapest, 1933 IX. 19-én.
Simon József.

Cházár András-emlékünnepély.
Siketnémák és Vakok Tanárai Orsz. Egyesületének választmányi

gyűlése.

Az első magyar siketnéma intézet megálapítójának s ezzel a 
magyar siketnéma oktatás megindítójának, a nagy emberbarátnak, 
jólészi Cházár Andrásnak évenkinti emlékünnepét szept. 30-án tar
totta meg a magyar siketn. oktatás alma materje, a váci intézet, hová 
nemcsak a siketnéma oktatásnak, de a gyógypedagógiai oktatás más 
ágazatainak is igen sok lelkes apostola jött ki, hogy kegyeletes meg- 
emlékezéssel hódoljon a nagy philantropnak. Klug Péter orsz, szak
felügyelő és Simon József h. szakfelügyelővel az élen mintegy 50 ta
nár zarándokolt ki aznap Vácra.

u. 3 órakor az intézet kertjében a növendékek hódoltak jótevőjük 
szobra előtt. Cserkészek és magyarruhás kis leányok állották körül a szob
rot, a többi növendékek, valamint a vendégek a szoborral szemközt helyez
kedvén el, hallgatták, illetőleg figyelték Magócsi Béla és Mészáros Béla 
szavalatát, (jálic Ferenc rövid ünnepi beszédét, melynek befejeztével elhe
lyezte a talapzaton a növendékek koszorúját.

A rövid ünnepély után a Siketnémák és Vakok Tanárai Orsz. Egye
sülete tartotta meg választmányi gyűlését az intézet dísztermében. Herodek 
Karoly elnöki megnyitójában a hála hangján emlékezett meg az iskolai év 
végén Szombathelyen tartott közgyűlésről, ahol oly szép számmal jelentek 
meg a kartársak s amely közgyűlésen a magyar gyógypedagógiai oktatás 

. kdar, Náray-Szabó Sándor államtitkár, ügyosztályunk volt 
ionokéról és Borbély Sándorról, a siketn. váci int. néhai igazgatójáról tör
tént kegyeletes megemlékezés. Most is róluk szól, munkálkodásukat emeli
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ki, mint akiknek oroszlánrész jutott abból, hogy a magyar gyógypedagógiai 
oktatás mai gyönyörű fejlettségét érte el. Az ő munkájukat, ügyszeretetüket, 
agilitásukat ajánlotta a tanárság figyelmébe, hogy mindenkor az ő nemes 
intentiójuknak megfelelően munkálkodjanak.

Üdvözli a körünkben megjelent A. B. Smith amerikai kartársat, 
aki Budapesten hospitál. ez idő szerint és majd a többi siketn-inté- 
zetet is meglátogatja. Örömmel köszönti Dr. Tóth Zoltán gyógyp. 
tanárképző főiskolai igazgatót könyvének megjelenése alkalmából, 
Szép Józsefet „Olvasókönyvéért kicsinyeink számára“ és Krupa Pált 
„Képek a számtantanításban“ c. munkájáért. A tanárságnak nemes 
és sokoldalú munkásságát emelvén ki nagy általánosságban is, to
vábbi lelkes munkára buzdítja őket.

Vollmann János  titkári beszámolójában újat nem mond, mert 
a közgyűlés óta nem történt figyelemreméltó, csak ismétli a köz
gyűlés határozatait s hogy azokból mit és hogyan hajtottak eddig végre.

Előterjesztésére a választmány felveszi új tagoknak özv. Mayer 
Andrásnét, özu. Gácsér Józsefnét, Bíróné Tihanyi Erzsébetet, Berényi 
Üveges Sándort és Győrfy Pált, valamennyit Vácról.

Gáldy Andor pénztári beszámolójában elmondja, hogy a tagsági 
díjak kielégítően folynak be.

Az üdülőházra befolyt 2596 P. 54 fill. a közgyűlés határozata 
értelmében visszaszármaztatik a befizetőknek. A közgyűlésen Szent- 
györgyi Gusztáv részéről elhangzott felhívás értelmében kívánatos és 
szép cselekedet volna ezt az összeget néhai Borbély Sándor szob
rának költségeire fordítani. Hochrein Lajos a pénz azonnali 
visszafizetését kéri, mert ismét csak azok viselnék a terhet, akik idáig 
is becsületesen fizettek, míg a késedelmezők és nemfizetők megint 
csak kibújnának ebbeli kötelességük alól. Ugyancsak a visszafizetést 
kérte Schannen Péter ig. és levélben a soproni kartársak is

Klug Péter orsz. szakfelügyelő indítványára a vál. gyűlés úgy 
határozott, hogy megvárjuk lapunk legközelebbi számában Simon 
József felhívásának hatását, amely után az elnökség körlevelére záros 
határidőn belül nyilatkozzék minden kartárs, hogy a befizetett pénzt 
egészben, vagy részben a Borbély Sándor szoboralapra kívánja-e 
juttatni, vagy pedig ragaszkodik-e a teljes összegű visszafizetéshez, 
mely esetben természetesen az összeg rendelkezésre áll.

Szentgyörgyi Gusztáv lapunk felelős szerkesztője előadta, hogy 
a lapot hattagú bizottság szerkeszti, amely alakuló gyűlését meg
tartotta, s kimondotta a bizottságnak egyetemleges felelősségét. Jelenti, 
hogy a legközelebbi lapszám okt. közepén jelenik meg.

Minden intézetből egy-egy kartársat kért fel a szerkesztőség az inté
zettel kapcsolatos tudósítói teendők ellátására. A lap előállítására igen 
előnyös megállapodást kötött a váci Kapisztrán nyomdával.

Herodek Károly elnök megemlíti még, hogy okt. 21-én az Aka
démián a Magyar Pedagógiai Társaság meghívására előadást fog 
tartani a csökkentlátásúakról.

A titkári s pénztárosi jelentések után két szakelőadás következett. Az elsőt 
Záborszky Árpád tanár tartotta, aki a magyar nyelv muzsikájának a siketnémák 
kiejtés tanításában való érvényesítéséről értekezett. A siketnémákat ugyanis a hangzó 
beszédre tanítják a sikeln. intézetekben, mert csak beszéd által lehet az értelmet 
kipallérozni s mint beszélő, értelmes embereket igyekeznek őket visszaadni  ̂ a tár
sadalomnak. Minden nyelvnek azonban muzsikája van. A magyar nyelvnek is meg
van a jellegzetes zenéje s ez a nyelv keménységében nyilvánul meg. A magyar 
beszéd keménységét pedig a kemény hangoknak: a p, t, k, f, ty hangoknak erőtel
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jes kiejtése adja. A siketek beszédét, akik nem hallanak s csak az izomérzés és 
látás útján sajátítják el a beszédei, úgy lehet közel hozni a hallók beszédjéhez, 
illetőleg úgy lehet megadni az ő beszédjüknek is a magyar nyelv sajátos muzsiká
ját, hogyha erősen és tisztán ejtetik velük ezeket a kemény hangokat, különben 
beszédjük nem kapja meg a magyar nyelv sajátos muzsikáját s nem lesz eléggé érthető.

Utána Szentgyörgyi Gusztáv igazgató értekezett a vetítőgép és a film felhasz
nálásáról a növendékek tanításában. Bevezette a filmoktatás rövid történetével: a 
filmoktatás eleinte a mozikban történt a Magyar-Holland kulturfilmek útján. Ez 
azonban — ép, mert moziba kellett menni — igen sok időt vont el aznap a taní
tásból. Ezek az előadások normál filmekkel történtek. Újabban az iskolába hozták 
be a mozit éŝ  16—17 mm-es keskeny, tűzveszélytelen filmeket állítottak be az isko
lai oktatás céljaira, azonban ezeknek hátránya egyrészt az, hogy mert az egyik 
vállalat 16, a másik 17 mm-es filmeket gyárt, az iskola ahhoz van kötve, amilyen 
nagyságra berendezett gépje van, másrészt pedig, hogy igen kévés iskola rendelke
zik még géppel, mert elég drága. — Intézetünk növendékei eljártak annak idején a 
moziban tartott előadásokra. Később Nagy Péter igazgató két vetítőgépet is szerzett; 
egy állót és egy mozgót, sőt a mozgóhoz saját felvevőgépünk is van s így most a 
minket érdeklő és hasznos dolgokat meg is tudjuk örökíteni. Hetenkint vasárnap 
d. u. van az intézet dísztermében előadás, amelynek anyaga igen változatos, u. m. 
alkalomszerű, ismeretterjesztő, kedélyképző, kicsinyeknek s nagyoknak való. Öröm 
nézni s hallani, mennyire részt vesznek növendékeink pl. a vetített rejtvények meg
fejtésében. Megállapítható, hogy ezek a vasárnap délutáni vetítések egyrészt pom
pásan kiegészítik az iskolában tanultakat, másrészt bő anyagot is adnak újabb és 
újabb beszélgetésekre.

Előadás után Krupa Pál tanár mutatta be a gépeket, valamint szemelvénye
ket a vetítés anyagából.

Választmányi gyűlés után az intézet ebédlőjében Cházár-emlék- 
vacsorán vettek részt a kartársak, amelyen kívülök s egyiknek-má- 
siknak családján kívül még Vác város polgármestere, dr. Krakker 
Kálmán kormányfőtanácsos és felesége, Dr. Kovács Vince apátka- 
nonok-plébános, Miltényi Aurél városi tanácsnok, Dercsényi Dezső, 
a Váci Hírlap szerkesztője, vitéz Keresztes Béla ny. főhadnagy s 
felesége és Melha Endre polg. isk. igazgató is megjelentek — A 
serlegbeszédeí Herodek Károly, a Siketnémák és Vakok Tanárai Orsz. 
Egyesületének elnöke mondotta, kiemelvén emlékbeszédjében Cházár 
Andrást mint nemesveretű embert, ki lesujtottságában észrevette a 
nálánál is jobban sújtottakat s ki tevékenykedésével létrehozta hazánk 
első siketnéma intézetét. Részlet a szép beszédből:

„ . . . Semmi kétség az iránt, hogy jólészi Cházár András ki- 
váló szellemi tulajdonokkal rendelkezett. A férfiember legszebb díszei 
ékesítették jellemét. Okosság, szenvedély, törheteilenség. Okosságát ! 
mindig az igaz ügyek harcában ragyogtatta, szenvedélyessége min
dig nemes célokért lobogott, törhetetlensége a nemes meggyőződés I 
megingatnaílanságát jelentette. A magyar vármegyei közélet arénájá
ban ő volt az a bajvívó, akinek fegyverzetére soha árnyék nem 
tapadt, mert fegyverét is, mint az egész embert, a hit, a jó szándék 
és becsületesség aranyával vonta be alkotója. Életbölcsességére és 
lelkiismeretes gondolkozására vall az a latin párvers, amely könyv
tára épületének homlokzatát örök mementoképen díszítette. De mind
ezek még nem fejezik ki eléggé a gömöri táblabíró jellegzetes egyéni
ségének psychogramját, mert volt egy ügyvéd Cházár Andráson 
kívül, még egy Cházár András: az ember. A harcos egyéniség mögé í 
bújó jóság volt ez: valaki, akihez senki sem fordulhatott igaz ügyé- } 
ben hiába; valaki, aki megértő volt, adakozó, megbocsájtó és ember
séges. Jólészi Cházár Andrásnak a természet iránt megnyilvánuló j 
szeretete reánk nézve annál nagyobb értéket jelent, mert fokozta a 1 
szegények iránt megnyilatkozó rokonszenvét és közelebb sodorta őt 
a „Természet árvái -nak eddig ismeretlen ügye felkarolásához.

Csalódásai is voltak, ez végül is kijár az igazság minden har
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cosának. A csalódásokat pedig nyomonkövetik a szenvedések, amelyek 
elől nincs kitérés, ezek velejárói az emberi természetnek s jellemfej
lesztő hatásuk kétségtelen, vagy, mint Kölcsey mondja: „Világzaja 
közt fejlik állandó karakter! “ Á szenvedések voltak életében azok, 
amelyek odasegítették, hogy a legszebb és legnemesebb érzelem 
alakuljon ki szívében. A siketnémák iránt megnyilvánuló érzelmei, 
mint a madárszárny által elindított hógolyócska, gyarapodnak intenzi
tásukban. Szinte hivatásszerű rendeltetése volt, s nélküle bizony sokáig 
nem gondolt volna a siketnémák szánandó sorsára talán senki. Elkép
zelhetőleg sok öröme is volt e jeles férfiúnak s csúcspontját akkor 
érte el, amikor az uralkodó javaslatait a siketnéma-intézet létesíté
sére elfogadta.

Jólészi Cházár András életműködése és szeretete a természet 
árvái iránt a legszebb és legmegbecsültebb humanisztikus tevékeny
ségek egyike. Megtanulhatjuk tőle, hogy embertársainkat, főképen 
azokat, akik érzékszervi fogyatékossággal sújtva vannak, miként kell 
szeretnünk és felkarolnunk, mert az ő ügyük felkarolása a legszebb 
és legértékesebb, ami itt, a földön az embert hevítheti. Midőn a 
Cházár-serleget kezembe veszem és tartalmát kiürítem, kívánom, hogy 
mindannyiunk szívét a szeretet termékenyítő érzelme járja át a nagy 
nevű alapító iránt.“

Szép, lélekemelő volt a beszéd, méltó ahhoz az emberhez, 
akiről szólt s méltó ahhoz, aki mondotta.

Zsembai Ferenc.

Intézeteink az 1932133. tanévben s az 
1933|34. tanév elején.*

Siketnémák Állami Intézete, Budapest. Az 1932/33. tanévben a 
növendéklétszám 130 volt, egy előkészítővel és 12 osztállyal. 
(Az I-II-V-VI. osztályok párhuzamosak.) A tanítás mindvégig zavar
talan volt, amennyiben ragályos betegség nem fordult elő. — Az 
intézetet és a tanári testületet súlyos csapás érte Merész Fülöp hir
telen elhunytéval. Helyette új tanárt nem kapott az intézet. — Iste
nes Károly igazgató kétheti olaszországi utján meglátogatta a római 
siketnéma intézetet. Tapasztalatairól testületi ülésen számolt be. Az 
1933/34. tanév növendéklétszáma 133, egy előkészítővel és 11 osz- 
osztállyal. Újszerű Dr. Bérezi Gusztáv kísérleti osztálya 4 növendékkel. 
Az intézetet a következő külföldi szakemberek látogatták meg: két 
norvég, egy német és két osztrák szakember.

Izr. Siketnémák Orsz. Intézete, Budapest. Az 1932/33. tan
évben felvételre jelentkezett 52 növendék. Az alacsony létszám pár- 
ros, vagy páratlan osztályoknak a nyitását tette csak lehetővé. Az 
elmúlt tanévben megnyílt az előkészítő, II-IV-V1. és VIII. osztály. A 
siketnéma oktatás fejlődése az intézet belső fejlődése nélkül el nem 
képzelhető. Ezért az egyes osztályokban feldolgozandó szemléltető

* Az adatokat 10 gépelt sor terjedelemben kértük. Legtöbbje hosszabb volt, 
ezeket kénytelenek voltunk, sajnálattal bár, de megrövidíteni. Fel. szerkesztő.
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tárgyak újabban üvegszekrényekben lettek elhelyezve. Tantestületi 
értekezlet határozata szerint a kilépett növendékek mellé a tantestü
let egy-egy tagja mentori beosztást kap, ki a gyermek elhelyezke
désénél és ügyes-bajos dolgaiban tanáccsal és tettel szolgál. Az 
1933/34. tanév növendék-létszáma előreláthatólag 53-55 lesz.

Siketnémák Áll. S. Intézete, Debrecen. Az 1932/33. tanévben volt 
öszszesen 146 növendék, 11 osztály, varróiskola és iparostanonciskola.

Fontosabb beszerzések : A rajzterembe 25 drb. rajzpad és egy 
gyalupad, így az egész rajztermet rajz- és munkateremmé alakí- 
tattuk át, a tornaterem linóleummal borított rossz padlóját parkettá
val cseréltettük ki, a terraszt üvegtetővel fedettük be, az udvaron 
5 ürszékes és vizeldével ellátott angolklozetet építettünk, az udvarra 
20 drb. kertipadot szereztünk, az egész épületet egyszínűre fröcsköl- 
tettük, a tanári könyvtárt az év folyamán 284 művel 337 kötettel 
szaporítottuk és így a könyvtár állománya 1514 mű 1814 kötet, az 
ifjúsági könyvtár állománya pedig 264 mű 230 kötetben.

Növendékeink az 1932/33. tanévben is, a tanidőn kívüli rend
szeres foglalkoztatással, úgy testben, mint lélekben megedződtek.

Siketnémák Áll. S. Intézete, Eger. A tanévet 83-as létszámmal 
zárta. Fiú 50, leeny 33. Bentlakó í9, szülői háztól bejáró 4. Osztályok : 
Előkészítő és I-VIIi. A VÍI. és Vili. osztályok tanárhiány miatt össze
vonattak. Két tantárgy anyagát — Sturm J. összeállításában — 
sokszorosították. Nagyon jól vált be. A növendékek egészségi álla
pota megfelelő volt. A növendékek „Mlinkó István" önképzőköre 
Szabó G. tanár vezetésével szép munkát végzett. — Török S. igaz
gató és Angyal J. szegedi tanár, valamint a tanárképző III. éves 
hallgatói Istenes Károly és dr. Baranvay Géza előadó tanárok veze
tésével hospitáltak az intézetben. — Az 1933/34. tanév előrelátható
lag 85 növendékkel nyílik meg.

Siketnémák Áll. S. Intézete, Kaposvár. Az 1932/33-as tan
évben az intézet 83 növendéket vett fel. Schnellbach Ferenc, az 
intézet 30 éven át működő tanára, a testület egyik erős oszlopa, — 
1932. július hó 6-án váratlanul elhunyt. Helyébe Duráczky József 
tanár helyeztetett az intézethez.

Diftéria-járvány miatt két ízben is kényszerszünetet kellett tar
tani. Összesen 13 leány növendék ment keresztül a betegségen, 
míg a fiúkat sikerült a betegségtől megóvni. Az összes növendékeket 
védőoltásban részesítették. Szakorvosi vizsgálat alapján 11 növen- 
dék operáltatott meg, hogy eltávolíttassanak részint adenoidvege- 
tációjuk, részint pedig hypertróphiás mandulájuk. A megoperált növen
dékek tanulmányi előmenetelére az operáció igen jó hatással volt.

A fiúk nappali szobájában egy használt Írógépet állított be az 
intézet, hol a növendékek maguk sokszorosítják tantárgyaik anyagát. 
A szemléltető eszközök gyarapodtak.

Az intézet tornacsapata a finn-magyar tornaünnepélyen, — a 
cserkészek ünnepélyén, — s a tornavizsgán szerepeltek szép siker
rel, a helyi sajtó minden alkalommal szép cikkben fejezte ki elis
merését. Az 1933—34.-es tanévre beiratkozott 90 növendék.

Siketnémák Áll. S. Intézete, Kecskemét. Az 1932—33. tanévi 
növendéklétszám 60. A létszám azért volt ily alacsony, mivel na
gyothalló első osztályt nem tudott nyitni és Vili. osztály sem volt. 
Négy tanár hosszabb időn át volt beteg. Az igazgató „Nyelvi szem
léletek a népiskolában“ címen vezérkönyvet írt. A folyó tanévben
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előkészítőt nyitott az intézet és siketnémákat vett fel. A növendékek 
száma 75.

Siketnémák Áll. S. Intézete, Sopron. A 107 növendék közül évköz
ben meghalt 2, kimaradt 1 ; az év végén maradt 104 gyermek (62 fiú 
■és 42 leány) 1 előkészítő és 8 felmenő osztályban.

Az intézet anövendékek testi fejlődése, vallásos, erkölcsi és hazafi
as nevelése, kedélyképzése érdekében minden kínálkozó alkalmat meg- 
lagadott. Az V—Vili. oszt. növendékek Maár János tanár vezetése 
alatt ifj. önképzőkört alakítottak. Az önképzőkör készítette elő és 
rendezte az iskolai ünnepségeket. A szokásos egész napos kirán
dulást és tornavizsgát junius havában tartotta meg.

A növendékek lelki képzését szolgálta a Wayán Ferenc tanár 
által szerkesztett „Soproni Siketnémák Lapja,“ mely havonta jelent meg.

Az intézetet számos iskola és magános tisztelte meg látogatá
sával, így a Gyógypedagógiai tanárképző ÍV. évfolyama dr. Tóth 
Zoltán igazgató és Schreiner Ferenc előadó-tanár vezetésével. Török 
Sándor szegedi igazgató, stb. Az 1933/34. évre 104 növendék vétetett fel.

Siketnémák Áll. S. Intézete, Szeged. Az 1932-33. tanévgyermekpa- 
ralyzis járvány miatt okt. 1-én kezdődött. Szeptember elsejétől kezdődő 
hatállyal az intézethez kineveztetett Angyal József segélydíjas tanár. 
Felvétetett 114 rendes és 10 iparostanonciskolai, összesen 124 tanuló. 
Ezekből ellátási segélyben részesült 88, ruhasegélyben 41. A tanítás 
menetét nagyon megzavarta s az eredményt károsan befolyásolta az 
intézetben október 2.-án fellépett difteria járvány, mely nov. 16.-ig 
tartott. 4 tanár s szinte az összes növendékek fertőzöttek voltak. A 
tiszti orvos ezeket az osztályból kizárta és gondos kezelésben része
sítette. Szerencsére súlyosabb megbetegedés nem fordult elő.

Az 1933—34. tanévet csökkent létszámmal kezdte meg az intézet. 
Ennek oka a szülők igen nagy szegénysége. Felvétetett 114 tanuló. 
Kezdő 17, haladó 86, iparostanonciskolai továbbképzésben részesül 11.

Sikeínémák Kir. Orsz. Intézete, Vác. Növenaékléíszám az 
1932—33. tanévben 156. Az osztályok száma a tanév elején 16. Az 
évközben beállott tanerőhiány miatt a D. osztályok száma 2-re, az 
összes osztályoké 15-re csökkent. Nagy Péter, az intézetnek 8 éven 
át kiváló igazgatója, nyugdíjba helyeztetett. Az új igazgató Szentgyörgyi 
Gusztáv. 1932. nov. 1.-én a Siketnéma Leányok Foglalkoztató Intézete 
beköltözött az intézetbe; ez időtől kezdve élelmezésükről, fűtésükről, 
világításukról az intézet gondoskodik. A szeml. eszközöket gyarapí
totta. Fontosabb beszerzések: 13 drb. térkép, 119 drb. szemléltető 
kép, 10 drb. számológép, 25 drb. egyéni rajzasztal, 1 drb. film az 
intézeti tornaünnepélyről, 11 drb. kerti szobrocska, 1 drb. esőzőgép, 
napóra, üvegház, fogasok névjelzéssel, osztályokba és folyosókra 
virágtartók, stb. Hetenként álló és mozgóképes előadásokat tartott. 
A növendékek gyakorlati irányú oktatása céljából 2500 négyszögölnyi 
földterületet vettünk. Az 1933/34. évben a tanulók létszáma kb. 180 lesz.

Siketnéma Leányok Állami Foglalkoztató Intézete, Vác. A
tanulási idő 3 —5 év. Ha a növendék érdeke úgy kívánja, 5 éven 
túl is az intézetben maradhat, mely idő alatt a növendékek ügyes
ségük és munkaképességükhöz arányítottan jutalomban részesülnek.

Az elmúlt évben volt 25 növendék. Elméleti oktatásban része
sült 3 csoportba osztva 18 növendék. Szabásrajzot és gyakorlati 
szabást minden növendék tanult.
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Az intézet életében jelentős változást okozott az, hogy a külön
álló bérházból 1932. évi november hó 1-én betelepítetett a kir. orsz. 
intézet épületébe. Ez időtől a növendékek nem főznek, nem vehet
nek részt az állattartásban, a gazdálkozásban, a kerti munkákban 
— és csökkentek a megrendelések is. — A fokozottabb munkakere
sés eredménye biztató, s alapos kilátás van arra, hogy a jövő taní
tási évben is 26 növendéket lehet kenyérkereső munkára tanítani. —

Siketnéma Fiúk Foglalkoztató intézete, Vác. A múlt tanév 
folyamán beiratkozott 14 új növendék, felszabadult vagy eltávozott 
13 növendék. A teljes létszám 43 növendék és 4 bejáró segédmun
kás. A létszámban a tavalyihoz képest nincs változás. Az intézet 
kebelében megalakult az év folyamán Kondra Mihály és Fedor La
jos tanár védnöksége alati egy labdarugócsapat. Első mérkőzése a 
pokolszigeti pályán volt a budapesti Siketnéma Sportclubbal. A fel
szereléséhez az intézeten kívül hozzájárult br. Wolfner Gyula bőr
gyára 1 i pár cipőanyag adományával. Ugyancsak ez évben alakult 
meg a növendékek segélyző egylete is azzal a céllal, hogy takaré
kosságra szoktassa a tagokat és apró kölcsönök nyújtásával egymáson 
segíthessenek, ne dugva és titokban, hanem nyilvános elszámolás 
mellett. Tagsági díj hetenkint 10 fillér. Heti kamat 1 pengő után 1 
fillér. Az intézetnek az 1933/34 tanévben előreláthatólag 44 növen
déke lesz.

A Nagyothallók „dr. Török Béla“ Székesfővárosi Intézete
növendéklétszáma az elmúlt tanévvel szemben emelkedést mutat. 
Ezzel kapcsolatban az eddig összevontan vezetett III.—ÍV. osztály 
szétválasztatott. Az intézet működését erősen gátolta a növen
dékek gyakori megbetegedése. Az intézet a hatósági orvos rendele
tére három ízben volt lezárva. Az intézeti férőhelyek száma növe
kedett, mivel polgármesteri intézkedésre 4 teremmel bővült az 
intézet. Jelenlegi férőhely az internátusbán 33, az iskolában 80. Az 
1933/34. tanévben az intézetnek előreláthatólag 60 növendéke lesz.

Beszédhibák javítására Szolgáló Áll. Tanfolyam Budapest. A 
tanfolyam az 1932/33. iskolai évvel töltött be működésének 37-ik évét. 
Beszédhibás növendékeinek száma 58 volt. A következő iskolai év
ben is kb. ez lesz a létszám. Felemlítésre méltó dr. Szondi Lipót 
főorvosnak a dadogókon végzett öröklés-élettani és konstitucionális 
vizsgálatainak eredménye és Schulmann Adolf igazgatónak „A be
széd gyógy- és kórtana köréből“ megjelent tanulmánya. Külföldi láto
gatója is volt a tanfolyamnak: Oslóból, Münchenből és Kopenhágá- 
ból. A beszédhibások intézményei részére szolgáló új szervezeti sza
bályzatot most tárgyalja a szaktanács. A tanfolyam helyiségei ezidő- 
szerint elégtelenek és tanárhiánnyal is küzd.

A Székesfőváros Bészédhiba-javító Tanfolyamainak a száma 
ez évben 20 volt. Ezt 4 tanfolyamvezető szív. gyógypedagógiai tanár 
látta el összesen heti 24 órában. A tanfolyamok 11 különböző isko
lában nyertek elhelyezést, hogy a növendékeknek a látogatás meg- 
könnyíttessék. E tanfolyamok támogatását szolgálta a II., Toldy Ferenc- 
u. 64. szám alatt elhelyezett Székesfőváresi Beszédélettani Laboratorium. 
A növendékek létszáma a tanfolyamokon 591 volt. Ez a szám a jövő 
tanévre előreláthatólag 650 körül fog mozogni.

A Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetnek Budapest, az 
1932/33. tanévben 215 növendéke volt. Évközben kimaradt, illetőleg rn eg- 
halt 14. A növendékek az óvóban és 14 osztályban taníttattak. A tanév
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végével vonult nyugalomba az intézetnek nagyérdemű igazgatója, 
Herodek Károly és az igazgatói teendők ellátásával Vollmann János, 
az intézet tanára bízatott meg. Az intézet 10 sikirásu írógépet szerzett 
be a megfelelő bútorzattal együtt, a növendékek egy csoportja rend
szeresen tanulta a gépírást. A továbbképző > leányok első ízben vé
geztek rendszeresen háztartási gyakorlatokat az irgalmasrendi fő
nöknő vezetése alatt.

A Vakok Áll. S. Ipariskolája és Foglalkoztató Intézetének 
Szombathelyt az 1932/33. tanévben 64 növendéke volt. Az intézet 
gyámolítása alatt álló vakok közül már a megelőző iskolai évben is 
volt 50, a tanév elején 10, tanévközben 4 vétetett fel. Az iskolai év 
folyamán kilépett 9, meghalt 1, maradt a tanév végére 54 növendék 
és gyámolt. E tanévet I. és II. osztállyal nyitották meg. Az I. osztály 
növendéklétszáma 11, a II. osztályé pedig 6 növendék volt. Az iparos- 
tanoncok heti 14 órában nyertek elméleti képzést, míg a többi ide
jüket a műhelyekben töltötték el, ahol hajlamuk és képességük szerint 
a kefekötésben, a cirokseprűkészítésben és a kosárfonásban nyertek 
kiképzést. Az intézet vakmunkásai pedig napi 8 órában dolgoztak 
megállapított munkabérrel az ipari műhelyekben. — Az intézet növen
dék és vakmunkás létszáma az 1933/34. tanévben előreláthatólag 
64—68 lesz.

Vakok Gyámolító Borsod-Miskolci Egyesület, Miskolc. A fog
lalkoztató intézet 28 éve áll fenn, s a gyámolítás alatt levő vako
kat a kosárfonás, kertibutor készítés és nádszékfonásban képeztet- 
nek ki. Ez idő alatt az intézetet már több kiképzett vak hagyta el, kik 
illetőségi községükben önállóan keresik meg kenyerüket. A jelenlegi 
létszám 30 vak, és pedig: 16 bentlakó, 6 kintlakó családos, és 
8 vak leány, az Orsz. Egyletnél elhelyezve, kiért ellátási díjat térit meg 
az intézet. A jövő évre a létszám emelkedni fog. Van egy 250 kötetes 
Braille-könyvtár, rádió, a helyi és pesti lapokat feloivastatják, 
s így mindenféle eseményről tájékozva vannak. A 30 vak közül 
8 teljesen díjtalan, a többiért 8—25 P. között váltakozó ellátási díjat 
térítenek meg.

Az intézetek életéből.
Tomboló lelkesedéssel ünnepelte a közönség Pelle Istvánt a Siketnéma 

Intézet tornaünnepélyén. Eger, június 16. Az egri Siketnéma Intézet tegnapi torna
ünnepélyét a szokottnál is nagyobb érdeklődés kísérte, mert ez alkalommal mutat
kozott be Egerben Pelle István olimpiai bajnok. Sajnos, a délutáni felhőszakadás az 
ünnepély tervezett kereteit megzavarta ; a közönség a polgári iskola tornatermébe 
zsúfolódott, amely nagy méretei mellett sem tudta befogadni az érdeklődők óriási 
tömegét.

Az ünnepély elején dr. Búzás  Endre tb. vármegyei főjegyző üdvözölte a Siket
néma Intézet felügyelőbizottsága nevében Pelle Istvánt, nemcsak a kétszeres olim
piai bajnokot köszöntve benne, hanem a mélyen érző szociális embert is, aki kész
séggel tisztelte meg a siketnémákat megjelenésével s egy soha nem felejthető hatal
mas élményt adott nekik.

A tornaünnepély programja most is annak az emberfelettinek mondható 
fegyelemnek és látványosságszómba menő szépségnek a jegyében folyt le, amely a 
Siketnéma Intézet tornakultúráját mindenkor jellemezte. Egymásután peregtek le a 
pompás tagszabadgyakorlatok, ugrószekrény gyakorlatok, szertornák és talajgyakor
latok, mindenütt erő, csin, fegyelem és lelkesség, Sturm József tornatanár valóban
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értékkel nem mérhető munkát végez a siketnéma ifjúság testi művelésével, mert 
égyben rugalmasságot, öntudatot és biztosságot ad az élettől elfalazott lelkeknek. 
Ugyancsak teljes elismerés illeti Fallerné Mlinkó Terézt, aki a leányok ritmikus tor
náját, finom magyar stílusú mozdulatait tanította be,

A korláton, magasnyujtón, lovon és talajon Pelle István bámulatraméltó mutat
ványokat végzett Antal Nándor budapesti tornásszal együtt. Pelle tornastílusa a 
legszebb, amit csak elképzelni lehet. Semmi törés a mozdulatok egymásutánjában, — 
könnyed eleganciával következik egyik veszedelmesnél veszedelmesebb helyzet a 
másik után a szereken, nem is az izom, hanem valami ideális összetételű gummi- 
anyag rugalmasságához hasonlíthatóan. Maguk a mutatványok artista-tudást feltéte
leznek. Különösen a magasnyujtón volt egy lélekzetállító produkciója, amikor a 
nyújtó rűdját elengedte s háromszor pörögve meg a levegőben, kapta el újból a szert. 
A közönség tomboló lelkesedéssel, percekig tartó tapssal ünnepelte minden száma 
után az olimpiai bajnokot.

A program végeztén Simon József országos szakfelügyelő emelkedett szavak 
kíséretében nyújtották át a Siketnéma Intézet ajándékát, egy ezüst kazettát, Pelle 
Istvánnak. („Eger“ 1933. június ¡7.)

A „Debreceni Sportnap“ beszámolójából. ...F eledhetetlen ü l m egható jele
net következett. A debreceni Siketném ák Intézetének 30 tagú mintacsapata parterre- 
gyakorlattal ejtette ámulatba a közönséget. Megilletődéssel, könnyes szemmel néztük 
e különben remek emberi értékek nagyszerű megnyilatkozását. Amit a fiuk produ
káltak, becsületére válik akármelyik országos csapatnak és kiváló tanáruknak 
Tienschmidt Józsefnek. („Debrecen" 1933. június 14.)

A siketnéma tanulók fogazata jobb a hallókénál. A siketnémák váci kir. 
orsz. intézete vallás és közoktatásügyi minisztérium engedélye alapján a váci intézet 
tanulóit bekapcsolta a váci egészségügyi mintajárás iskolai fogkezelési akciójába. 
A fogkezelést a húsvéti szünidőben öt napon végezte az intézetben a mintajárás 
fogorvosa, Bartoss Imre dr. s a vizsgálat azzal az eredménnyel végződött, hogy 96 
megvizsgált növendék közül 29 siketnéma tanulónak ép, kezelésre nem szoruló a 
logazata. A járás elemi iskoláiban a vizsgálat azt mutatta, hogy a tanulóknak csak 
12°/o-a ép fogazató, így hát a váci siketnéma-intézetben a vizsgálat jelentékenyen 
jobb, kb. háromszorosan jobb eredményt mutat. A fogkezelést az intézetben júni
usban folytatták. (A Váci Hírlap.)

A kecskeméti siketnéma intézetről. A „Kecskeméti Közlöny“ munkatársá
nak személyes tapasztalata alapján a lap 1933 június 25-i számában igen melegen 
emlékezik meg az intézetben tapasztalt tanítási eredményről.

Gyönyörű volt Pelle István és a siketnémák tornázása. Szerdán délután 
tartották meg a siketnémák tornakertjében az intézet évzáró tornaünnepélyét, melyet 
Pelle István közreműködése páratlanul érdekessé emelt. A Hiszekegy után Krakker  
Kálmán polgármester üdvözölte a világbajnokot, meleg szavakkal, kiemelve azokat 
a nagy szolgálatokat, amiket győzelmeivel a magyar ügynek külföldön szerzett. 
Pelle István társával, Antal Nándorral vett részt a tornaünnepélyen. Amit ők ket- 
ten, de különösen Pelle, korláton, lovon, nyújtón és végül talajtornában a közön
ségnek produkált, az minden várakozást fölülmúlt. Pelle tökéletesen kidolgozott, 
arányos felépítésű testtel úgyszólván egyetlen hiba nélkül végezte egymásután a 
szebbnél-szebb gyakorlatokat. A  közönség szűnni nem akaró tapsokkal jutalmazta 
őt a nyújtott élvezetért, sok gyakorlatát meg kellett ismételnie. De Pelle és Antal 
szereplésén kívül az intézet növendékeinek gyakorlatai is bámulatba ejtették a 
közönséget, Bíróné Tihanyi Erzsébet tornatanárnő és Győrfy Pál tornatanár kiváló 
munkája minden dicséretet megérdemel. Siketnéma gyermekek oly fejlett ritmus
érzékről tettek tanúságot, hogy az szinte bámulatos. Különösen megható volt a 
végén a leányok magyar körtánca. Végül Szentgyörgyi Gusztáv igazgató, akinek 
fáradhatatlan munkássága nyújtotta a közönségnek ezt a páratlan élvezetet, köszönte 
meg Pelle Istvánnak, Antal Nándornak és a tanári karnak közreműködését. Az 
intézet növendékei végül a Honszeretet címen zárójelenetet mutattak be. Közel ké'órás 
szép műsor után megelégedéssel távozott a szépszámú közönség. (Váci Hírlap 
1933 június 25.)

Siketnéma cserkészcsapat kitüntetése. A Magyar Cserkész-szövetség 
a siketnémák váci kir. orsz. int. 915. sz. Simon Antal cserkészcsapatának „ered
ményes, szép és jó cserkészmunkájáért“ jamboree emlékszallagot küldött, 
hogy az mindenkor serkentse a csapat tagjait a további jó munkára.

A vakok szegedi áll. s. ipariskolája és foglalkoztató intézete mind
máig csak fiúnövendékeket részesített fölvételben. A szegedi intézet körzete 
Trianon miatt nagyon megcsappant. A fölvételt kérők száma egyre csök
ken, a szegedi intézet évről-évre jobban és jobban elnéptelenedik. A Va
kokat Gy. 0. E. budapesti intézete pedig évek óta arról panaszkodik, hogy
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a fölvételért folyamodó vak leányoknak csak csekély hányadát képes be
fogadni, férőhely hiányában. Ezekre való tekintettel a szegedi intézet elnöki 
tanácsa legújabban elhatározta, hogy már a meginduló új iskolaévben 16 
vak leány részére is megnyitja az intézet kapuit. Egyidejűleg megkereste 
a szegedi intézet a V. Gy. 0. E. budapesti intézetének igazgatóságát az 
eddig az intézetből kiszorult megfelelő minősítésű vak leányok kérvényeinek 
sürgős leküldésére a szegedi intézethez, hogy fölvételük iránt haladékta
lanul intézkedhessék. (KI. J.)

A gyakorlati munka köréből.
Képek a siketnémák számtani oktatásában. Kartársak! Az 

alábbiakban nem valami különleges és „egyedül üdvözítő mód
szert“ ismertetek, hanem a számolás gyakorlásának egy olyan for
máját, mely növendékeink részére a másként száraz és unalmasnak 
mondott számtani órákat kellemesebbé, hangulatosabbá, gyakorlati- 
asabbá teszi, vagy teheti. Nem is szándékoztam vele a nyilvánosság 
elé lépni, mert az elmúlt tanévben a III. oszí.-ban csak kísérletképen 
alkalmaztam s egy-két évi kipróbálás, talán eredményesség tapasz
talása után, óhajtottam közreadni.

Felkéretíem s utóbb magam is beláttam, hogy helyesebben cse
lekszem, ha elgondolásomat többen megismerik, azt magukévá téve 
javítják, csiszolják s így többoldalú tapasztalat, több-nagyobb anyag 
fog rendelkezésre áilani néhány év múlva, mintha csak a magam 
erejére, észleléseire támaszkodom. Az elmúló egy-két év nem vész 
majd kárba, mert ez idő alatt is szebb, jobb, eredetibb, fordulatosabb 
ötleteket megjelenítő képek születhetnek, s azokat együvé hordva, 
kiválogatva, belőlük összeállítható lesz a legcélszerűbben használ
ható számolási képtár.

Próbaképen 13 összeadási és 12 kivonási képet terveztem. 
(A szakfelügyelőség birtokában is megvannak.) Növendékeim nem
csak mint újdonságnak örültek, hanem a tanév végéig is megtartot
ták érdeklődésüket a szórakoztató számolás iránt. A képpéldák többje 
úgy a kivonás, mint az összeadás körében használható.

Hogyan történik a kivitel ? Pl. egy III.-as rajzlap félnagyságára 
egy képei (irón, tus, festés,) rajzolok így: éléskamra-részlet; polcok 
megrakva befőttel, almával stb. A polc oldaldeszkáján szegen egy 
zacskó lóg, melynek csücske már ki van rágva, lyukas; mellette 
odatámasztva egy seprő, felfelé mászik rajta egy egér és dézsmálja 
a zacskó tartalmát. A padozaton a másik egér már vígan lakmáro- 
zik egy fél dióból. A kép alján egy természetes nagyságú dió rajza. 
A képpélda szövege a számtan füzetben van. (Nem a képen az elülső, 
de még csak a hátulsó oldalán se. Hogy miért, az később tűnik ki.)

A szöveg háromféle : L Egy zacskóban volt . . . drb. dió. Az 
egerek sokat elloptak belőle. A zacskóban maradt. . dió. Hány 
diót loptak el az egerek ? II. . . . megettek . . . diót. Hány maradt 
a zacskóban ? III. Megettek . . . diót, a zacskóban maradt . . . dió. 
Hány dió volt a zacskóban ? Ezt a példát összetettségénél, három- 
alakúságánál fogva természetesen nem elsőül tanítjuk, hanem egy
szerűbbet pl. két zsákot rajzolok. Az egyik jobban van megtöltve 
(vagy tele van) a másik félig van liszttel, benne a liszteskanál. Az
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egyikben van . . .  kg. liszt, a másikban van . . .  kg. liszt. Hány kg. 
liszt van a két zsákban? Ha a baloldali zsák nagyobb, akkor nem 
mondhatja a növendék, hogy az könnyebb, vagy kevesebb súlyú 
valami van benne, mint a jobboldaliban. Más rajz: egy ember zsák
ban . . . kg. búzát visz a vállán. A zsák kilyukadt és sok búza ki
szóródott a zsákból. A zsákban maradt . . .  kg. Mennyi szóródott ki? 
Fordítva: . . . kg. kiszóródott, mennyi maradt a zsákban?

Hasonló képpéldákat rajzolunk tetszés szerinti számban és mó
don. Ha. már csak 4—5 is van, akkor már „tételt húznak" a gyér 
mekek. Összekeverem a lapokat, és hátlapjukkal felfelé fordítva vá
lasztanak belőlük. (Tehát a kép szövege azért nincs rajtuk.) Minden 
képpélda szétosztódik vagy ha már fölös, az osztály növ. létszámánál 
több kép áll rendelkezésre, akkor a többit félreteszem. Minden egyes 
növendék megnézi a sorhúzásszerűleg neki jutott képet. Az elsőnek 
jelentkező vagy az általam felszólított növendék megmutatja a töb
binek a képet és az ábrát nézve elmondja a szöveget tetszés sze
rinti mennyiségek behelyettesítésével (a tanult számkör keretében). A 
többi növendék reáfigyel s vagy ő maga mondja meg az eredményt, 
vagy akit ő szólít fel. így 8—10—12 növendék egyszerre és külön- 
külön is gondolkodik, foglalkozik. A példákat ők maguk változtatják ; 
én nem beszélek, csak ha szükséges, irányítom őket s kiejtést javí
tok. Tehát beszédtamtás-gyakorlás is. (Lásd ; minden óra egyszersmind 
beszédtanítás is legyen!)

Ha ily módon már az alsóbb fokon is szinte észrevétlenül gon
dolkodásra késztetjük a gyermeket, (ámbár képekkel támogatjuk azt) 
akkor felsőbb fokon vagy felnőtt korában inkább meg tudja oldani 
a gyakorlati élet számvetéseit. Fontos a képek sokfélesége; a meny- 
nyiségek szaporodási, kevesbedési, többszörvevési, eloszlási lehető
ségeinek szemléltetése, felsorakoztatása; továbbá oly esetek megje
lenítése, ahol nincs határozottan megmondva a „meg és -ból -bői 
pl. elvesztett, eltört, kapott, adott még stb.

Kartársaim! Jól értsük meg egymást! Nem könnyebb, kisebb 
fáradságot igénylő számolni megtanítás „módszeréről“, hanem a 
számolás tudományának körében, a gyakorlati életből önként adódó 
esetek észrevétetéséről, azok sokirányú gyakorlásáról van itt szó, 
tetszetősebb, a visszaemlékezést jobban megkönnyítő formában.

Ez írás szűkreszabott határai között még sok mindent, részle
teket nem írhattam le, de nem is kell, mert ki-ki maga alakítja a nö
vendékeinek egyéniségéhez, befogadó képességéhez. En csak hal
ványan pislogó szövétneket gyújtottam egy kiíaposatlan út elején.

Végül kérésem is van ! Ha valaki rászánja magát a próbálko
zásra és jó vagy rossz tapasztalatokat szerez e téren, legyen szíves 
azokat velem közölni.

Krupa Pál.

Hozzászólás az előkészítő tantervtervezetéhez. A szakfelügye
lőség által kibocsájtott tervezet világosan meghatározza az előkészítő 
célját s értékes útbaigazításokat ad az értelem, az érzékszervek stb. 
fejlesztését szolgáló eljárásokról. Ezzel kapcsolatban felhívom kartár
saim figyelmét arra, hogy a fogalmakhoz s azok egymáshoz való 
viszonyához sok mennyiség kapcsolódik, melyek sokszor különös 
hatással vannak a gyermekek életére. Kívánatos, hogy a .siketnéma 
ezeket minél hamarabb észrevegye s azokról gondolkozni tudjon. E
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célból már az  előkészítőben vétessük észre a körülöttünk levő 
mennyiségeket, figyeljük azok  változásait, sőt ha növendékeink ké
pessége arra megfelelő, keressük a változások okait is. Úgy vélem, 
ezzel megvetjük a számtani gondolkodás alapját, munkánkat pedig, 
értékesebbé tesszük. M.

Kormányzói díjat nyert a
„Vakok Homeros-Énekkara“.

Az Országos Magyar Dalos Szövetség ez év július havában rendezte 
mintegy 15.000 dalos részvételével háromévenként ismétlődő országos ver
senyét. A versenyen a „Vakok Homeros-Énekkara“ is részt vett, úgy a 
vegyeskarok részére kiírt vegyeskari csoportban, mint pedig a kormányzói 
díjban.

A vak énekesek a tőlük megszokott és előttünk is ismeretes precizi
tással vettek részt a versenyen és dalaik elhangzása után semmi kétség 
sem maradt vissza, hogy csoportjaikban az első helyet foglalják el. A hall
gató közönségtől ellesett spontán megnyilatkozások szerint dicsőségüket 
munkájuk és páratlan művészi teljesítményükkel érdemelték ki. E nagy
szerű teljesítményük jutalmazásául és erkölcsi értékelésére szimbólumként 
kapta az énekkar a kormányzói díjat jelképező félméter magas művészi 
kivitelű aranyserleget, a kormányzó relief-jével ellátott nagy ezüst plakettet, 
(ugyanennek kicsinyített mását kapta minden vak énekes), egy ezüst serle
get, a nehéz vegyeskari csoport első díját jelképező nagy ezüst serleget, az 
ezzel járó nagy aranyérmet (kicsinyített mását minden énekes is megkapta), 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter díját a félméter magas „magyar 
csikós művészi bronz-szobrát, két művészi oklevelet és egy ezüst cigaretta- 
tárcát.

A művészi-bizottság, melynek tagjai Szabados Béla, Demény Dezső, 
Sugár Viktor, Molnár Antal, Hammerschlag János, Mihó Ernő, a Zene- 
művészeti Főiskola tanárai voltak, a verseny-jegyzőkönyvben röviden ezt 
állapították meg: ,¡Hibapont nélkül, minden tekintetben elsőrangú.“

A Homeros-Énekkarnak e példanélküli teljesítménye a tagok szor
galma és ügyszeretetén kívül Schnitzl Gusztáv tanárnak az érdeme, aki lelkes 
szeretettel, kitartó munkával végzi feladatát. Itt beigazolást nyer az, hogy 
nem elég a zenei és karmesteri képesség, hanem kell valami emberi, vala
milyen megértő más tulajdonságokkal is rendelkezni, amelyek egy 80 tagú 
együttesből a legszebbet, a legjobbat tudják kihozni. Schnitzl Gusztáv nagy
szerű zeneiségéből főképen az világlik ki, hogy a zene holt betűiből, a 
hangjegyekből ki tudja olvasni a legszebbet és legjobbat, oly művészi 
értelmezést és bennső életet — és úgy tudja azt visszaadni, hogy az a 
hallgató leikével összeolvad, azt a képet varázsolja elő, amelyet a mű 
ihletett szerzője elképzelhetett.

A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület karnagyának és dalosai
nak tiszteletére az intézet tornatermében vacsorát rendezett, amely vacsorán 
sipeki Balázs Béla elnök, Klug Péter országos szakfelügyelő és Dr. Tóth 
Zoltán igazgató vezetésével az egyesület egész tisztikara is résztvett.

Schnitzl Gusztávnak és énekeseinek e helyről is melegen gratulálunk 1
(y)
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Cserkészeink a jamboreen.
Igen . . . ! Mi is ott voltunk; éreztük, hogy ott megjelenni köte

lességünk. Vác, Budapest, Sopron, Kaposvár siketnéma-intézete 
elküldötte válogatott cserkészeit, akik a gödöllői IV. cserkész világ- 
jamboree X. altáborának IV. csoportjában egy conbinált rajt képez
tek. A siketnéma raj 35 fő volt, amelyhez Vác 10, Budapest 8, 
Sopron 10 s Kaposvár 7 fővel járult hozzá. Kicsiny szám a 25.000 
főt számláló táborban, de úgy a táborparancsnokság, mint a közön
ség részéről állandó érdeklődés tárgya. A raj parancsnoka Zsembai 
Ferenc váci tanár, ki egyúttal a IV. csoport vezetője is ; helyettese 
Végh Ferenc soproni tanár, élelmezőtiszt Hobler Pál tanárjelölt. 
Részvételi díj fejenkint 30 P s igazán tiszteletreméltó az a készség, 
amellyel az egyes intézetek összehozták s biztosították ezeket az 
összegeket.

A fiúk fegyelme, egészségi állapota az egész idő alatt kifogás
talan volt; az élelmezés elsőrendű.

A táborozás ideje alatt a fiúk igen sokat láttak, tapasztaltak. 
Az 52 résztvevő nemzet különféle cserkésztypusain kívül megfigyel
hették az egyes nemzetek táborait, összehasonlítást tehettek a ma
gyar és idegen táborok között (örömmel mondhatom, hogy a magya
rok javára), megnézték a sport- és arénatéri bemutatókon a sokféle 
cserkészjátékot, nemzeti szokásokat (pl. lengyel parasztlakodalmat), 
táncokat (magyar toborzó, lengyel krakowiak, ukrán, morva, görög, 
po tugál stb. tánc), nemzeti viseleteket a világ minden tájáról, kezdve 
az európai északi népektől Afrika déli csúcsáig s Amerika indián
jaitól Japánig és tovább. Láttak cserkészügyességeket (repülőgép- 
modell-versenyt, zászlórúdépítő-versenyt, gólyalábas csoportot, biciklis 
cserkész-bemutatót, zsákározást, krinolinozást), gyönyörködhettek a 
szebbnél-szebb táborkapukban és tábordíszítésekben, kint voltak a 
cserkész-repülőtéren is s megszemlélték a motoros-, sikló- és vitor
lázó gépeket, látták az azokkal való bravúros mutatványokat, reszt
vettek a X. altábor tábortüzein, sőt augusztus 13-án nekik is szerep 
jutott ezen (Schrick Gyula váci cserkész elmondta a parancsnok 
„Üzen Csendország fia“ című versét). — Alkalmuk volt látni még a 
kormányzó úr Ofőméltóságát, József kir. herceget, a hercegprímást, 
továbbá lord Baden Powell-t is, a világ főcserkészét (aki augusztus 
6-án meg is látogatta táborunkat s megdicsérte a fiúk munkáját); 
resztvettek fiaink az ünnepélyes szentmiséken, megkapta lelkűket 
a tábor augusztus 2.-i ünnepélyes megnyitásának, Baden Powell 
búcsúünnepélyének s augusztus 15.-én a táborzáró ünnepélynek 
méreteiben és színpompájában való grandiózitása . . , szóval sokat, 
igen sokat láttak és én hiszem azt, hogy soha el nem múló emlé
kezetű élmény volt részükre ez a világtábor. A minket s munkán
kat vizsgáló táborparancsnokság pedig elismerőleg jelentette ki, 
hogy a siketnéma tábor jó munkát végzett.

Zsembai Ferenc.
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Üzen Csendország fia. . .*
(A siketnéma cserkész.)

Irta : Zsem bai Ferenc.

Testvér! . . . teneked hangos a v ilág !. . .  
Míg nékem  belőle a  csend jutott. . . 
Testvér ! . . .  te hallod kis m adár szavát 
És én abbó l semmit sem  hallhatok. 
Testvér ! . . .  te tudod, mi a  dal, zene, 
H allod naponta a  m unka zaját,
Te vagy Hangország boidog em bere. . . 
. . . Én csendben ba llagok  az élten át.

Testvér ! . . .  te örülsz, csillan a  szem ed  
És meg nem rettent az Elet s z a v a ; 
Nyújtsd nékem  segítőn baráti kezed, 
H aladjunk együtt kar-karban  tova. 
Lelkedet fűti sok-sok érzelem,
Tettvágy duzzasztja ifjú k eb e led ;
Ládd, ép ily telített az  én szívem. . . : 
H aladjak testvér én is teveled!

Nyomorult koldust ne láss te b en n em ;..  . 
Lelkem  — mint tiéd — Istentől v a ló ;
S bár a  sors kem ényen sújtott engem, 
De testvér! . . .  kedvem  derűs, kacagó. 
Örülök én is a  napsugárnak,
Játszom  én is a virágos réten;
Testvérem érzem, engem is várnak. . . ! 
Veled m egyek a  cserkészösvényen !

Énem befogad nemes magvakat,
—Nem sivár szikla, hol termés soh' sincs— 
Meleg szívem kikelti azokat  
S gyarapszik bennem a  mennyei kincs. 
Cserkész vagyok én is 1 . .. Hallod-e hát 
A néked üzent esdő szavakat ? . . . 
Fogadd megértőn Csendország fiát,
Ki szívért cserébe hű szívet ad. . . !

*A gödöllői jamboreen elmondta a X. altábor tábortüzénél a váci siketnéma 
intézetnek egyik növendéke.

Könyvismertetés.
Dr. Tóth Zoltán: Általános Gyógypedagógia. Új korszakot 

nyit meg a ^gyógypedagógia történetében Dr. Tóth Zoltánnak most 
megjelent „Általános Gyógypedagógia“ című könyve, amelyben a 
gyógypedagógiai tudománynak alapját veti meg. A könyvnek min
denek felett ez a legnagyobb jelentősége és az, hogy elsőnek törek
szik a gyógypedagógia fogalmát és az ebbe tartozó problémákat 
tisztázni, noha nagy elvi harcok várhatók még az ellentétes felfogá
sok végleges tisztázásáig. Érveit igyekezett tudományos tartalommal 
megtölteni s a fogyatékosok minden ágazatának művelői nagy 
érdeklődéssel és haszonnal fogják fejtegetéseit olvasni.

Kétségtelen, hogy a gyógypedagógia sokak felfogásában mind- 
ezideig alig jelentett egyebet, mint a különböző fogyatékosok okta
tásügyének egybefoglaló elnevezését s három évtizeden át súlyos 
vitatkozások folytak annak értelmezése körül. Dr. Tóth Zoltán e 
könyvében tudományos érvekkel támogatja az általa vallott felfogást 
s valóban nagy elismeréssel keli szólnunk úttörő munkásságáról. 
Fejtegetései és érvei sokoldalúak s könyve a magyar gyógypeda
gógiának mindenesetre értékes alkotása. A könyv megjelenésé 
őszinte örömmel üdvözöljük, mert abban a fogyatékosok ügyének 
előbbrevitelét látjuk.
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Képes olvasókönyv kicsinyeink számára. — Irta: Szép József, a 
siketnémák váci kir. orsz. int. tanára.

Ötvenkét kétszínnyomású, értelmes rajzolású, élettel, tartalommal teli 
kép és ugyanannyi kellemes, okos, közvetlen szöveg van ebben az olvasó 
könyvben.

Nincs ráírva, hogy siketnémák részére készült, de a szerző siket- 
néma-intézeti tanári mivolta ezt árulja el. És valóban, megállapítható, hogy 
ez a könyv elsősorban siketnéma tanuló-gyermekeknek szól, mert az 52 
időszerű olvasmány a 11. és III. osztály tantervi anyagához simul. Ezzel 
az I. osztály részére írt Borbély-féle abc és a ÍV. osztály számára készült 
Nagy-féle olvasókönyv közti űrt hidalja át a szerző. Azonban az egyéb 
gyógypedagógiai intézetek tanulói is lelki élvezettel használhatják.

Az. eddig megjelent tankönyveinkhez hasonlítva szinte ékszer ez a 
könyv! Öröm lapozni. És aki kezébe veszi, nem hiszem, hogy le tudná 
tenni addig, míg elejétől végig nem olvasta. S ha végig olvasta, az az 
érzése támad, mintha a képekhez tartozó szövegeket talán nem is a szerző
tanár írta. Mintha inkább a gyermekek mondták volna el azt, ami érde
keset, említésre valót a képeken észrevették s a szerző-tanár inkább csak 
írásba foglalta ezeket a megfigyeléseket a gyermekek spontán kifejezéseivel, 
mesterkéletlen mondataival, egyszerű, értelmes gondolatmenetével. S ez a 
gyermekies nyelvezet a könyvnek igen nagy értéke !

A szövegek megszámozott olvasmányokként sorakoznak közelebbi 
cím nélkül.

A képek alatti szöveg függőleges léccel két hasábra van osztva. 
Nem tudom szándékosan-e, de ez a függőleges vonal a legtöbb szöveget 
értelmileg is két önállóan kerekded részre, olvasmánykára osztja. Kezdet
ben tehát egy-egy képről esetleg az első fél-rész szöveg is elegendő. A 
másik fél-rész pedig az ismétlő olvasásnál vehető majd elő.

Az olvasmányok sorrendje jó.
Csakis öröm, kedv, mosoly, derű áradhat el bármely osztályban, 

ahol ezt a könyvet előveszik. És vegye is elő minden gyógypedagógiai 
intézet minden osztálya legalább — csemegének.

Elismerés Szép József tanártársunknak értékes munkájáért s köszönet 
mindazoknak, de különösen a váci intézet igazgatójának és a váci gyámo- 
lító egyesületnek, kik erkölcsi vagy anyagi támogatásukkal e könyv meg
jelenését lehetővé tették.

Az olvasókönyv a szerzőnél és a kiadó egyesületnél rendelhető meg. 
Szép kiállítása a váci Kapisztrán-nyomda érdeme.

Vác, 1933 szeptember 20.
Györgyfy Ákos

Múth János szegedi polgári iskolai tanár „A magyar nyelvtan módszeres 
megvilágításban“ című most megjelent munkájában olyan pedagógiai megállapítá
sokat tesz, amely minden nyoívoktatást végző pedagógust a legközvetlenebbül 
érinthet. Az a kijelentése, hogy minden tanár lássa be, hogy nem tudományt tanít, 
hanem anyanyelven tanít számolni, természetet megismerni stb., jó volna, hogyha 
b demarkolna már végre a tanárság köztudatába, mert igen-igen nagy szükség van 
rá általános nyelvtanításunk, s a magyar helyesírás eredménye jobbátétele érdeké
ben. Ezért a kijelentésért is érdemes végig olvasni Máth Ján os  könyvét, melyet 
intézeteinknek is megvételre ajánlunk. (Megjelent a gyakorló polgári iskola könyv
tárában. 1933. Prometheus nyomda. Szeged, Dugonits-tér 12.) (S—n.)

W alter Kulemeyer, Das schwerhörige Kind. Halle, 1933. (Marhold Verlags
buchhandlung. Ára 4 RM.) Értékes és figyelmet érdemlő könyv, amelyben a szerző 
a nagyothalló gyermek orvosi, pszychológiai—pedagógiai és szociális problémáit 
foglalja össze. Behatóan szól a nagyothallás lényegéről, okairól, e fogyatkozás 
következményeiről s egyéb fogyatkozásokkal való társuláséról, valamint a nagyot
halló gyermekek oktatásáról s a hallási fogyatékosok gazdasági elhelyezkedhetésé- 
ről s az életben való érvényesülésükről. A szerző fejtegetései világosak s a téma 
alapos ismeretéről tanúskodnak. (Kg.)
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Vegyes.
Kinevezések és áthelyezések. Tanári státusunkban kinevezés 

és megbízás folytán a következő változások történtek. Kineveztet
tek: Markovits Árpád  debreceni és Deschenszky Ferenc kaposvári 
siketnéma-intézeti igazgatók Nagy Péter és H erodek Károly igazga
tók nyugdíjazása folytán a VI. f. o-ba. S.-né Reinwarth Lujza és 
Szilárd Margit a X. f. o.-ba. Ugyancsak rendes tanárrá neveztetett 
ki Járm er Lajos zenetanár, aki előző megbízott tanári szolgálata 
alapján a IX. f. o. 2. fokozatába soroltatott be. Bartal Sándor és 
Haraszthy Kálmán  Kisújszállásra, Angyal József Kecskemétre, addig, 
míg a gyógyped. tanári státusba kinevezhető lészen, h. kisegítő isk. 
tanítóként nyert beosztást. Tanári státusunkban rendszeresített meg
bízott tanári állás terhére Berényi Ü. Sándor Vácon, Metzner Anna 
és Grábler Matild Gyulán van alkalmazva. Schnitzl Gusztáv gyógyp. 
tanár a vakok budapesti központi foglalkoztató intézetéhez, Séra 
Lajos  gyógyp. tanár a vakok József nádor kir. orsz. intézetéhez, 
Szabó Gyula tanár Kecskemétről a siketnémák szegedi, Angyalné 
Kelemen Sarolta a gyulai gyógyp. int. h. tanárnője a kecskeméti 
intézethez, Bíró Sándor Kisújszállásról a siketnémák váci Mr. orsz. inté
zetéhez helyeztetett át.

Szaktanácsi ülés. A Gyógypedagógiai Intézetek Országos Szak
tanácsa múlt tanításévi utolsó ülését Greszler Jen ő  dr. miniszteri 
tanácsos elnöklésével június hó 26-án tartotta. Ezen az ülésen a 
kecskeméti intézet jelentése kapcsán tárgyalta a szaktanács azokat 
a nehézségeket, amelyek a később siketült beszédmaradványos és 
a némileg halló gyermekek elkülönített oktatása tekintetében felve
tődtek s olyan értelmű határozatot hozott, hogy a súlyos gazdasági 
viszonyok elmúlásáig az idevonatkozó rendelkezés felfüggesztését 
javasolja. További tárgyai voltak még az ülésnek az orsz. szakfel
ügyelő és h. szakfelügyelő jelentése a második félévi látogatásokról.

Ügyosztályunk új előadója. Pollermann Arthur dr., miniszteri 
tanácsosnak közegészségügyi főfelügyelővé történt kinevezése foly
tán, aki sok jóindulattal és nagy ügyszeretettel végezte egy éven át 
a gyógypedagógia ügyeit, a megüresedett előadói tisztet az ügy
osztályunkban az oktatásügyünkre vonatkozólag pápai Vratarics 
György dr. fogalmazó-gyakornok tölti be, aki ezt a munkáját Kreitl 
Géza dr: miniszteri titkár irányítása mellett végzi. — Lapzárta ide
jén sajnálattal értesültünk arról, hogy új referensünket pápai Vrata
rics Györgyöt elhelyezték az ügyosztályból. Utódjának személyéről 
döntés még nem történt.

Elszakított kartársaink kálváriája. Temesvárról közük azt a 
hírt, hogy az ottani siketnéma-intézetnek négy u. n. kisebbségi taná
rát, Hriunyák Lászlót, Schmitz Mátyást, Klampfer Ferencet és Zsutty 
Bélát rendelkezési állományba helyezték. A rendelkezési állományba 
helyezés azt jelenti ott, hogy nevezett kartársaink ezentúl csak fél
fizetést kapnak és ötvenhétéves korukig nem nyugdíjjogosultak. A 
minisztérium törvénytelen intézkedése ellen a kálváriát járó kartár
saink pert indítottak. Együttérzéssel kísérjük figyelemmel elszakított 
kartársaink nehéz sorát. Üjabb, örvendetes értesülésünk idevágólag:

A Temesváron megjelenő „Déli Hírlap“ 1933 október 8-i szá
mában a következőket írja : „A temesvári ítélőtábla Pavelescu-tanácsa,
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mint közigazgatási bíróság, tegnap foglalkozott a négy tanár kerese
tével. A tárgyaláson előadták, hogy leépítésük takarékossági okok 
miatt történt, mégis most újból szükségük van szolgálataikra, mert 
hármat közülük napidíjasként alkalmaztak. Az ítélőtábla megsemmi
sítette a minisztérium rendeletét és a tanárok visszahelyezését ren
delte el. Egyben kötelezte az egészségügyi minisztériumot, hogy a 
tanárok elmaradt fizetését egyenlítse ki“.

Igazgatói megbízatás. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium 1933. év június hó 20-án 40.465/933. V.a) sz. a. kelt 
rendeletével Vollmann János  vak-intézeti tanárt bízta meg a Vakok 
József Nádor Kir. Orsz. Intézetének igazgatásával. Az új igazgató 
személyében olyan szakember került az intézet élére, akinek eddigi 
működése a legszebb reményekre jogosít a jövőt illetőleg. Gratulá
lunk. (S. p.)

Herodek Károly előadása. Herodek Károly ny. igazgató, tanáregye
sületünk és szerkesztőbizottságunk elnöke október 21-én d. u. öt órakor a 
Magyar Pedagógiai Társaságban előadást tart a csökkent-látásúakról.

Az Orsz. Református Szeretetszövetség segítőmunkája. Örömmel 
adunk hírt arról, hogy az Orsz. Református Szövetség jövő évi munka- 
programjába Kiss Ferenc ,dr. indítványára felvette a gyengeelméjűek, 
siketek és vakok szociális és kulturális érdekvédelmét. Annyi agititás, 
amennyi Kiss Ferenc dr. debreceni egyetemi tanár országos nevét kiemeli 
a csendesen dolgozók közül, s az egyesületnek szeretetteljes munkája, 
hisszük, hogy a mi védenceinkre még eredményesebben felhívja a társa
dalom s az államkormányzat figyelmét.

Házasság. Neu Klára gyógypedagógiai tanárnő és Duráczky József 
gyógypedagógiai tanár szeptember hó 2-án, délután fél 6 órakor a rákos- 
palotai óvárosi református templomban tartották esküvőjüket. Gratulálunk!

Állami tisztviselők nyugdíjjáruléka. Állami tisztviselőknek a 35-ik 
szolgálati évtől a nyugdíj járulék fizetése alól való mentesítésével az 1914. 
évi 1252/P. M. számú rendelet foglalkozik. Eszerint mindazok a tisztviselők, 
akik 35-ik szolgálati évüket tényleg betöltötték, nyugdíjjárulékot nem köte
lesek fizetni. A teljes 35 évnek a megállapításánál az 1912. évi LXV. t.-c. 
1., 2. és 3. §~aiban megjelölt hivataloknál és állásokban eltöltött időhöz 
hozzá kell számítani a hadi éveket is. E kedvezményre igényt tarthat min
den állami tisztviselő ! (Sp.)

Névváltoztatás. Igler Antal budapesti áll. siketnéma-intézeti tanár 
nevét Murányira változtatta.

Hanglemezújság. (Dér Kriegsblinde, 1933.-17). Egy londoni iparos adja ki 
vakok számára 3000 példányban. A vakok beszélőgépen (grammofonon) szólaltat
ják meg. (Kf)

Ismertetés lapunkról. A Néptanítók L ap ja  1933. évi augusztus hó 15-én 
megjelent 14. száma szíves hangon ismeiteti lapunknak legutóbb, Vollmann János  
igazgató által szerkesztett számát.

Bocskay Imre, a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetének volt jeles 
növendéke Kacsóhnak „Késő ősz van“ című darabjat átírta férfikarra. A fiatal 
művész e munkáját a Rádióban is bemutatta Harris Győző vokalkvartettje. (Pesti 
Hírlap Rádió-melléklete 1933 aug. 18.) (Sp)

„Aki világosságot gyújtott a vakok birodalmában . . . Beszélgetés Herodek 
Károllyal, a vakok intézetének igazgatójával, aki 33 évi munka után nyugalomba 
vonult“ címen hosszabb interjú alakjában méltatja az író Herodek K  érdemeit a 
Magyar Hírlap 1933 aug’ 27-i számában. (Sp)

Siketnéma fiú halálos szerencsétlensége. A nyár folyamán a soproni 
intézet III. oszlályú növendékét, Gaschler Józsefet, végzetes kimenetelű baleset érte. 
A jószívű, kedves gyermek egy borjú segítségére sietett, melynek nyaka köré egy 
kötél csavarodott. Miután az állatot kiszabadította veszedelmes helyzetéből, a 
nyakán levő kötelet dereka köré csavarta s így akarta azt elvezetni. Az állat azon
ban elrántotta, estében halántékára taposott s a szerencsétlen fiú jajszó nélkül menten 
kiadta a lelkét. (L ászló)
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Weszelovszky Vilmos főellenőr kitüntetése. A Vakokat 
Gyámolító Országos Egyesület szolgálatában eltöltött 40 éves szor
galmas és becsületes munka elismeréséül a kormányzó úr Őfőmél- 
tósága Weszelovszky Vilmos főellenőrt a Magyar Vörös-kereszt 
érdemkeresztjével tüntette ki. Weszelovszky Vilmos egész hivatali 
működésén keresztül a munka embere volt. Nálánál pontosabban, 
kitartóbban és lelkiismeretesebben senki sem dolgozhatik, s így 
méltán érte a legmagasabb helyről érkezett eme kitüntetés. A Vakokat 
Gyámolító Országos Egyesület elnöksége a kitüntetést ünnepélyes 
formák között kívánja a kitüntetettnek átadni, (j.)

A Tanárképző Főiskolán legutóbb végzett ifjú tanárok közül 
alkalmazást, illetőleg beosztást kaptak a következők : Tihanyi Jolán, 
aki a siketnémák kecskeméti intézetéhez, Váry Kornélia, aki a buda
pesti áll. gyógyped. nevelő intézethez, W eszelovszky Lajos és Új
vári Ferenc, akik a kisújszállási gyógypedagógiai intézethez, Csulei 
Kornélia, Pesky Mária és Szulyovszky Lilla, akik a gyulai gyógy
pedagógiai intézethez, Payer Ilona, aki a kispesti kisegítő iskolához, 
Tekes Julia, aki a kispest-wekerletelepi kisegítő iskolához, és végül 
Barcza Erika, aki a gyógypedagógiai psychológiai laboratóriumhoz 
rendeltetett ki szolgálattételre.

Amerikai tanulmányút. Réuász Kálmán, a budapesti állami 
gyógypedagógiai nevelőintézet tanára amerikai ösztöndíjjal egy évi 
tanulmányútra ment Amerikába. Helyettesítésére Erdősné Nayy Ilona 
gyógyped. tanárnő rendeltetett ki.

Női tanerők a siketnémák oktatásában. (Néptanítók Lapja 1933 
október 1. 719. oldal.) A siketnémák oktatásában mindeddig általában 
kétségbevonták, mert abból indultak ki, hogy az ezzel járó súlyos és meg
erőltető munkával a nő szervezete nem tud megbirkózni. Immár azonban 
mindinkább érvényesül az a felfogás, hogy ez a tevékenység nem annyira 
testi megerőltetéssel, mint inkább lelki alkalmazkodóképességgel jár, amire 
pedig a nők nem kevésbbé képesek, mint a férfiak. Németországban újab
ban valóban nőket is alkalmaztak a siketnémák oktatáséban, ami teljes 
sikerrel járt, mert a nők a legnagyobb türelemmel és szeretettel foglalkoz
tak a természetnek e sajnálaíraméltó mostoháival. (Hazánkban a Gyógy
pedagógiai Tanárképző Főiskolára, ahol a siketnéma-tanárokat is képezik, 
10 év óta vesznek fel nőhallgatókat, akik közül többen működnek is 
hazai siketnéma-intézetekben. Szerk.)

Angol hadivakok íávolfuíása. (Der Kriegsblinde, 1933. 17). Londonban 
rendezték Kilenckilométeres versenyüket az angol hadivakok. A versenyzők kísérők
kel futottak. (Kf.)

Vak egyetemi tanár. (Hírek a vakok világából. 1933. 2.) Hussein Taha, a 
kairói egyetem művészeti szakának rendes tanára gyermekkora óta vak. Párisban, 
a Sorbonne-on fejezte be tanulmányait s 1919-ben nevezték ki egyetemi tanárrá

m
Siketnémák sportja. Szeptember 17-én Budapesten az osztrák és magyar 

siketnémák nemzetközi atlétikai viadalt rendeztek, amely Ausztria csapatának 
61 : 40 arányú győzelmével végződött. A magyar siketnémák ez alkalommal három 
siketnéma országos rekordot javítottak meg. Az ugyanekkor rendezett labdarugó 
mérkőzés folyamán a budapesti siketnémák csapata a váci siketnémák csapatát 
4 : 0 arányban verte. (Azóta a revánsmérkőzés is megvolt Vácon, ezen a váciak 
győztek 4 : 0-ra).

Elismerés „jó munkáért“. Zsembai Ferenc váci siketn. int. tanár, a 
jamboree siketnéma rajának parancsnoka gróf Teleki Pál táborparancsnok
tól a jamboree előkészítése és sikere érdekében kifejtett „jó munkáért“ 
elismerő oklevelet kapott.
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Tanévnyitás a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán.
A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán az 1933/34. tanévet szep
tember hó 21-én délelőtt 9 órakor, a Vakokat Gyámolító Országos 
Egyesület dísztermében nyitotta meg Tóth Zoltán dr., a Főiskola 
igazgatója. Az igazgató megnyitó beszédében ismertette a gyógy
pedagógiai tanár hivatását, rámutatott azokra a íeladatokra, melyek
nek megoldása a fogyatékosok nevelése és oktatása területén a 
gyógypedagógiai tanárra vár és éppen ezért lelkes szavakkal buzdí- 
totta a Főiskola hallgatóit kötelességeiknek mindenkori pontos telje
sítésére és tanulmányaik szorgalmas végzésére. Az igazgató meg
nyitó beszéde után a Főiskola első évfolyamára felvett hallgatók 
letették a fogadalmat. A tanévnyitó ünnepélyen megjelentek a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium képviseletében Greszler Jenő dr. 
miniszteri tanácsos, Klug Péter országos szakfelügyelő, a Főiskola 
tanári kara és a hallgatók teljes számban.

Felvételek a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára. A
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán az 1933/34. tanév első év
folyamára a hallgatókat a tanári kar a július hó 5-én tartott ülésén 
vette fel. A tanári kar a közel 100 pályázó közül 24 kérelmezőt, és 
pediĝ  tanítói, illetve tanítónői oklevél alapján 14-et, érettségi bizo
nyítvány alapján 10-et vett fel. A múlt tanévben katonai szolgálata 
miatt szabadságot nyert egy hallgató a folyó tanévben jelentkezett, 
míg a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a pótfelvételre 
jelentkezők méltánylást érdemlő indokaira való tekintettel engedé
lyezte, hogy még 4 kérelmezőt az igazgatóság létszám felett is be
hívhasson és így Főiskolánk I. éves hallgatóinak száma 29-re emel
kedett. Az I. éves hallgatók közül férfi 15, nő 16. A Főiskola négy 
évfolyamán a folyó tanévben összesen 88 hallgató iratkozott be.

Tankönyvpótló jegyzetek. Lapunk megemlékezett már, hogy a váci 
sikeínéma-intézetben élénk munka indult meg a múlt tanév folyamán a 
hiányzó tankönyveknek sokszorosított jegyzetekkel való pótlására. Tudo
másunk szerint eddig a váci intézetben Záborszky Árpád tollából a föld
rajzi jegyzetek az V., VI., VII. és Vili. osztályok számára elkészültek,, 
készen van továbbá Ba.rta.los Sándor tanár történelme a VII. osztály számára 
és Jankában a Szép József-féle természettan a Vili. osztáty számára. 
A fölös példányokból az érdeklődő intézetek is kaphatnak, amíg a készlet 
tart, használatra avagy betekintésre. A tanároknak ezirányú munkásságát 
örömmel adjuk hírül.

Ismét megszólalt egy siketnéma ? A Pesti Naplóból való a következő hir, amit 
kartársaink a kellő értékére tudnak és fognak leszálltam : „Csoda történt a hódos- 
bodrogi kolostorban : megszólalt egy néma gyerek. Aradi tudósítónk jelenti : Az 
aradi görögkatolikusok izgalommal beszélnek egy csodáról, ami a hódosbodrogi 
kolostorban történt. A kolostorba nemcsak Erdélyből, hanem Magyarországról is 
töbhszéz görögkatolikus asszony zarándokolt. A zarándoklatban résztvett egy Ardeleán  
Ftóriáriné nevű biharkeresztesi asszony is 11 éves Mária nevű teljesen néma leá
nyával. Az asszony kérésére Marsó Péter pap külön misét mondott a gyermekért, 
majd a gyermekkel együtt háromszor körüljárta a kolostort. Ennek megtörténte után 
a gyermek megszólalt és értelmesen beszélni kezdett. Az esetet jelentették Morusca 
archimandritának, aki az ügyet a zsinat elé terjeszti“.

Amerikai kartárs magyarországi tanulmányútja. A. B. Smith ame
rikai siketnéma-iníézeti tanár szeptember 18-án a budapesti áll. intézetbe 
érkezett, hogy egy éven át oktatásügyünket tanulmányozza. Lakással és 
élelmezéssel az intézet látja el. A II. félévben, amikor a magyarnyelvet is 
inkább megérti, a többi intézet tanulmányozása fog sorra kerülni. Szívé- 
lyes kartársi szeretettel üdvözöljük a tengerentúlról érkezett kartársat és 
kívánjuk, hogy jól érezze magát körünkben és hasznosan töltse itt napjait.



A Borbély Sándor-szobor alap. Tudvalévő, hogy a váci kir. 
orsz. siketnéma-intézet igazgatója néhai Borbély Sándor ravatalánál 
megfogadta, hogy Borbély Sándor emlékét ércben megörökítik. A 
szót tett követte, egyelőre levelezőlapok kibocsájtásával megkezdő
dött a szobor felállításához szükséges költségek összegyűjtése. A 
levelezőlapokból és egy-két adományból összegyűlt összeg ezidő- 
szerint 166 pengő és 30 fillér, amely összeget takarékpénztárban 
gyümölcsözteti a váci intézet igazgatója.

Szolgálati jubileum. A siketnémák váci kir. orsz. int. tanári 
testületében W olkóber János  és Záborszky Árpád  tanárok 30., Szép 
József tanár pedig 25. szolgálati évét (öltötte be. A tanévnyitó gyű
lés alkalmával Szentgyörgyi Gusztáv igazgató meleg, baráti szavak
kal emlékezett meg a nevezett kartársakról, kiemelte úgy intézeti,- 
mint intézeten kívüli eredményes és sokoldalú munkásságukat, 
példaképül állította őket különösen az ifjabb nemzedék elé és Isten 
bőséges áldását kérve rájuk, kívánt nekik minden jót, hogy még 
sokáig munkálkodhassanak oktatásügyünk s a magyar haza javára. 
A kartársak is meleg szeretettel ünnepelték a jubilánsokat, kiknek 
mindegyike jóleső érzéssel s mély meghatottsággal köszönte meg a 
nem várt ünneplést.

Új szemléltető képsorozatok a siketnéma-intézetek részére. Duráczky 
József kaposvári sikeínéma-intézeti tanár a siketnémák-intézeíe III. osztály a 
számára a tanterv által előírt beszédtanítási anyagot, valamint Deschenszky 
Ferenc igazgató útmutatása szerint a VIII. osztályú természettani anyagot 
dolgozta fel igen megkapó, színes rajzokban, amelyek a szombathelyi köz
gyűlésen megjelent kartársak tetszését méltán kiérdemelték s amely szem
léltető képekből, tudomásunk szerint, több intézet már meg is rendelt egy- 
egy sorozatot. Kívánatosnak tartjuk a munka folytatását.

Házasság. Végh Ferenc soproni tanár f. évi aug. 19-én esküdött 
örök hűséget Horváth Mária úrleánynak a soproni bencés-templomban. 
Az esketést Sziklai Jenő bencés igazgató végezte. Gratulálunk!

A vakok könyvtárainak hibái. Többször hallottunk mér róluk a vakok 
körében. Nemrégiben a „Hírek a vakok világából“ című lap szólt róluk 1933. évi 
1. számában. A lap adatait ellenőrizve s kiegészítve a következőkben adjuk.

A magyar vakok legnagyobb könyvtárának, a vakok kir. intézete könyvtárá
nak azért van olyan megdöbbentően kevés olvasója, mindössze 49, mert évi 3 pen
gő tandíjat kíván olvasóitól s ezt a vakok nem képesek megfizetni. A német vakok 
könyvtárai egymással versenyezve gyarapítják olvasóikat és díjtalanul kölcsönzik 
könyveiket még külföldre is. Könyvküldeményeikkel a visszaküldéshez való címsza
lagot. sőt ha szükséges, még póstabélyeget is küldenek. A mi legnagyobb könyv
tárunk inkább a könyvtárkezelő személyzet kényelmét keresi, szabályai egyre hoz- 
záférhetetlenebbé teszik könyveit. Hetenkint csak egyetlen hétköznap délelőttjén ad, 
ha visszaérkeztek a régiek, úgyhogy az olvasó szünetet kénytelen tartani, talán épen 
akkor, mikor leginkább ráérne olvasni.

A Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület könyvtára a Vakok Betegsegélyző Tár
sasköre kezelésében könnyebben hozzáférhető. Ez ugyan tagdíjat nem, de csoma
golási és postaköltségeket szed olvasóitól. Lényegében tehát használata ugyanolyan 
anyagi megterheléssel jár, mint a kir. intézet könyvtárának használata.

Az eddig H erodek Károly által szerkesztett, negyedévenkint megjelenő Vakok 
Közlönyét szintén a vakok kir. intézete adja ki. Előfizetési ára évi 1 pengő. Előfi
zetői azonosak a könyvtár tagjaival, mert a könyvtár tagjainak s a lap olvasóinak 
sorába való belépés összesen 3 pengő évi díj ellenében rendszerint együtt jár. A lap 
előfizetőinek száma ilyenformán szintén csak 49. Elő lehetne ugyan fizetni egyedül 
csak a lapra is évi 1 pengővel, de ilyen előfizetője a lapnak nincs. Évi 1 pengő 
hiánya okozza, hogy a vakok tömegei nem olvashatják az egyetlen pontírású 
magyar lapot.

Folyóiratunk többször rámutatott már arra, hogy külföldön sok helyen a 
vakok gyámolításának egyik főfeladataként tekintik a gyámoltak olvasmányokkal,
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ipontnyomású folyóiratokkal való díjmentes ellátását. Az otthonukban egyedül élő 
.magyar vakok összekapcsolása és fölkarolása érdekében még semmi sem történt. 
Az első lépés volna ezirányban a jó, könnyen hozzáférhető, ingyenes folyóirat és 
könyvtár. Engedje meg remélnünk a vakok kir. intézete s a gyámolító egyesület, 
hogy vakjaink már nem soká nélkülözik ezeket. (Kf.)

A m. kir. kereskedelmi miniszter 168.892/932. sz. rendelete a  vak utcai
árusok  részére kiadandó helyfoglalási engedélye tárgyában (Hivatalos Közlöny 
1933 júl. 19-én 161. sz.) Minden oly esetben, midőn valamely — az utcai árusításra 
•engedéllyel bíró egyénnek helyfoglalási engedélye elhalálozás, lemondás, vagy 
^bármely más ok miatt nem újítható meg, s így akár ilyenek következtében, akár 
pedig azért, mert a már kiadott ily engedélyek száma szaporíttatik (egészen új 
helyloglalési engedélyek száma szaporíttatik) tehát egészen új helyfoglalási engedé
lyek kiadására kerül a sor, ezeket az engedélyeket, ha azokért igazolt hadirokkant, 
vagy hadiözvegy nem folyamodott, — jelentkezés esetén elsősorban oly polgári 
vakoknak kell adni, akik ezt a minőségüket, illetve teljes vakságukat vagy a 
Vakokat Gyámolító Orsz. Egylettel (Budapest VII., Hermina-út 7.), vagy egyéb hiteles 
módon igazolják, feltéve hogy közegészségügyi- vagy közbiztonsági szempontok 
nem szólnak az engedély megadása ellen. Ez utóbbi körülményre nézve kétség 
esetén szintén a szóbanforgó egyesületet kell meghallgatni. Bp. 1933 július hó 12-én. 
Dr. Samassa Aurél s. k. h, államtitkár. (Sp)

Az ujjak „látnak“. (Uj Nemzedék 1933 júl. 28-án). Friedjung berlini tanár 
hosszas kísérleteket folytatott sötét szobában vakokkal, s arra a meggyőződésre 
jutott, hogy az emberi ujj — lát. (?) Különböző színű gyapotgolyókat tett a meg
figyelt személyek été, akik közül többen szinte csalhatatlan bizonyossággal mond
ták meg a megérintett tárgyak helyes színét. (Sp)

Felolvasógép vakok szám ára. (Pesti Hírlap 1933 szept. 10-én). Egy idő 
ófa sokat foglalkoznak olyan elektromos szerkezetekkel, melyek minden nyomtatott 
szöveget azonnal önműködően „tapintható Braille-írássá“ változtatnak át, s így 
mintegy „felolvassák“ a vakoknak az újságot, könyvet stb. Legújabban olyan foto
cellák, relék és hanggenerátorok bonyolult rendszeréből álló készüléket szerkesz
tettek, amely nemcsak átírja Braille-rendszerbe a szöveget, hanem minden betűnek 
megfelelő hangot is kelt, tehát betű szerint is „felolvassa“ a nyomtatott írást. Nem 
választja azonban el egymástól a szavakat, nincs természetes hanghordozása, — 
hanem gépies egyhangúsággal és szakadatlan egymásutánban „zümmögi“ az egyes 
betűk hangjait! Vájjon az ilyen felolvasás érthető-e és kibírja-e az emberi fül ? (Sp)

Angliában a vakok fehér bot helyett sárgaréz-táblát viselnek a nyakukba 
-akasztva „Blind ‘ felírással. (Új Idők 38. sz.) Nem hisszük, hogy a gyakorlatban 
jobban beválna, mint a nálunk használt fehér bot. (Sp)

Sport teljesítmény. (Bl.-Freund 1633 év 7—8. sz.) Az ilvesheimi vakok- 
intézetének 18 éves tanulója, W eigel Károly  az első, aki teljes vak létére a 
„Reichs-Jugendsportabzeichen“ ifjúsági sport-kitüntetést elnyerte. Nevezett helyből 
2'33 métert ugrott, 1000 méteres síkfutásban 3 :32 '2-, a 3000 méteresben pedig 
12 : 24'4-s időt ért el. (Sp)

A vakok készítményeinek védelme. A porosz kereskedelem- és munkaügyi 
.miniszter a tartományi főnökök úlján nemrég rendeletet adott ki, melyben felhívja 
a közönséget, hogy mindenkor ügyeljen arra, vájjon a „vakok munkája“ címen 
eladásra ajánlott iparcikk valójában vakok kézimunkája-e ? Rámutat rendéletében 
arra, hogy a vakok munkái a törvény által biztosított védjeggyel vannak ellátva, s 
ha valaki e tekintetben félrevezeti a közönséget, feljelentendő. (Blinden Freund 
1933. 6. sz.) (Sp)

A vakok napja Szegeden. Szeptember 10. Verőfényes napsütés. Gyönyörű 
szép őszi idő. Az emberek sűrű tömegei lepik el az utcákat. A város legforgalma
sabb pontjait asztalok urnákkal, a környéket pedig úri nők kéziperselyekkel tartják 
megszállva. Gyűjtenek a vakoknak! Az embrek sűrű tömegekben jönnek, men
nek, de csak kevesen és azok is csak gyéren ejtegetik filléreiket az urnákba, a 
perselyekbe. A gyűjtés eredménye valóban lesújtó. Fele a múlt évinek. A múlt évi 
pedig fele a harmadévi gyűjtésnek. Rossz időket élünk. Szegény az ország, sze
gény a népünk. A fogyatékos érzékűek intézményei meddig bírják még e nagy 
szegénységet ? (KI. J.)

Névváltozás..Szlavkovszki Endre budapesti áll. siketnéma-intézeti tanár nevét 
■'Szomor-ra változtatta.

Nyugdíjazás. Lapzártakor értesülünk, hogy Hövényes Antal, a sikeínémák váci 
.kir. orsz. intézetének érdemes tanára 1933. év november elsejével 40 évi szolgálati



idővel a jól megérdemelt nyugalomba helyeztetett. Ugyancsak november elsejével 
helyeztetett ideiglenesen nyugalomba a váci kir. orsz. intézetnek 26 éven át volt 
buzgó nevelője Czipauer Erzsébet.

A Friss Újság az oktatásunkról. A „Friss Újság“ október 15.4 száma 
„Embermentés az  iskolapadban"  címmel barátságos és elismerő hangon írt cikket 
közölt a siketnémák, vakok és gyengeelméjüek oktatásáról.

Szerkesztőbizottságunk alakuló gyűlése. A „Siketnémák és 
Vakok Oktatásügye“ szerkesztőbizottsága augusztus 7-én Budapes
ten tartott alakuló közgyűlésén elnökévé H erodek Károlyt, felelős 
szerkesztővé Szentgyörgyi Gusztávot, a siketügyi rész szerkesztőjévé 
Völker Józsefet, a vakügyi rész szerkesztőjévé Schannen Pétert 
választotta meg. A szerkesztőbizottság kimondotta a bizottságnak 
egyetemleges felelősségét a kiadó tanáregyesülettel szemben s. 
elhatározta azt is, hogy a kéziratok nyomdábaadás előtt bemuta- 
tandók a szerkesztőbizottságnak. A bizottság megállapította a leg
közelebbi szám tartalmát, amelynek megjelenését október közepére 
jelezte. A nyomdával való megállapodással a felelős szerkesztő 
bízatott meg.

Kartársaink társadalmi szereplése.
Szeged. A gödöllői cserkész-világiáborozás ideje elatí a külföldi cserkészek 

meg-meglátogatták a magyar vidéki városokat is, így több csoport Szeged városába 
is kirándult. Ezeknek fogadásánál Zengő Péter szegedi kartársunk is közremű
ködött, aki, mint a Magyar Cserkész Szövetség tb. főtitkára a szegedi pályaudvaron 
fogadta a külföldi cserkészeket.

Vác. Vácon a világháborúban elesett hősök tiszteletére emelt hősi emlékmű 
leleplezési ünnepélyével kapcsolatosan Szentgyörgyi Gusztáv igazgató indítványára 
hadiemlékkiállítést rendeztek a siketnémák kir. orsz. intézetében.

— Colonel T. C. Moore, brit képviselőt, a magyar revízió lelkes harcosát, s. 
feleségét Magyarországba érkezésekor a váci hajóállomáson ünnepélyesen fogadták. 
A fogadtatást a Revíziós Liga váci csoportjának ü. v. igazgatója, Szentgyörgyi Gusztáv 
igazgató készítette elő.

— Szeptember 24-én Vácon a fehérek temploma faléba illesztett s négyszáz
nál több, a világháborúban elesett váci hős nevét megörökítő márványtáblát leplez
tek le igen lélekemelő ünnepség keretében. Az ünnepségen résztvtttek a siketnémák 
kir. orsz. intézetének cserkészei és magyar ruhás leányai és a nagyszámú közön
ségnek általános tetszését érdemelték ki szereplésükkel. Az intézet koszorúját Szent
györgyi Gusztáv igazgató tette le e szavakkal: A siketek is meghallották a Ti hősi 
önfeláldozástokat.

— Zsembai Ferenc tanár október 9-én a Váci Urániában saját fényképfelvé
teleinek vetítése mellett sikerült előadást tartott „Visszapillantás a gödöllői jambo- 
reera“ címmel.

Sopron. Völker József a soproni intézetnek igazgatója, mint a városi törvény
hatósági bizottság tagja, élénk részt vesz a városi közélet terén, ahol különösen a 
kulturális érdekekért száll mindenkor síkra. Közéleti szereplésének egyik fénypontja 
az magas szárnyalású beszéd volt a múlt évben, amellyel a város törvényhatósági 
bizottsága nevében 1932. decemberi közgyűlésén üdvözölte vitéz Simon Elemér dr.,. 
főispánt, a felügyelő bizottság elnökét, főispánságának 10 évfordulója alkalmából.

Kaposvár. Blázsik László, kaposvári kartársunk a IV. vil. jamboreen a VI. 
altábor gazdasági főnöke volt s mint ilyen végzett hasznos és jó munkát s szerzett 
ott is megbecsülést a siketnéma tanárságnak.

Budapest. Törnek Lajos, budapesti kartárs a jamboree sajtócsoportjánál mű
ködött, kinek humoros rajzai a Magyar Cserkész tábori számaiban nem egy derűs 
percet szereztek az olvasóknak. — — i. — c.
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47 Frey József tanár 1905.VIII. 26. VII.2. Budapest Siketn. intézete
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98 Némethy Kázmér 1911. IX. 19. VIII. 1. n „ „
99 Kleitsch János 1911. IX. 29. VIII. 2 Szeged Vakok . „
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